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1. Úvod
Verejné financie, teda prostriedky vyberané a míòané vládou, samosprávou a inými
verejnými intitúciami, sú v demokratických tátoch s trhovou ekonomikou spolu so
zákonmi najdôleitejím nástrojom politikov pri správe vecí verejných. Mono dokonca
poveda, e aj zákony bez financií na ich realizáciu èi vynucovanie majú len obmedzenú
hodnotu. Systém riadenia verejných financií má preto sám o sebe svoj význam.
Manament verejných prostriedkov sa vyvíja neustále a minimálne od vzniku
Slovenskej republiky v òom mono pozorova permanentné zmeny (nie vdy nutne
s lepím výsledkom). Poèas rokov 1998  2002 sa realizovalo mnoho posunov
k lepiemu najmä v oblasti zvýenia transparentnosti verejných financií a integrácie ich
vykazovania a riadenia. Napriek tomu súèasný systém riadenia verejných financií má
pod¾a náho názoru váne nedostatky.
Cie¾om tejto vízie je predstavi sumu realistických a vzájomne previazaných
odporúèaní na zmenu rozpoètovania a riadenia verejných výdavkov, ktorá bude
k dispozícii pre pouitie v diskusiách a môe tvori víziu pre nového ministra financií
v októbri 2002, ak by sa rozhodol pre reformy typu predstaveného naou víziou.
Ïalie reformné kroky by pod¾a náho názoru mali smerova k systému riadenia
rozpoètovania a verejných výdavkov, ktorý by:
m vláde/ministerstvu financií dával nástroj na postupné zniovanie otvoreného
a skrytého deficitu verejných financií
m predstavoval jasnú a realistickú základòu pre finanèné rozhodnutia
vládnucich politikov a umoòoval vhodnú kombináciu finanènej stability
a strategického riadenia tátu
m dával jednotlivým aktérom motiváciu kona pri príprave a realizácii
rozpoètu efektívne, respektíve ich aspoò nemotivoval k neefektívnemu
konaniu
Vízia je pokusom struène, ale komplexne postihnú technickú stránku zmien
potrebných na významný posun v uvedených troch oblastiach. Pri jej predkladaní je
nevyhnutné zdôrazni, e reforma riadenia verejných financií na Slovensku nie je
jednorazovým ani technokratickým procesom. Reformy a najmä nároèné reformy sa
nezrealizujú samy ani technokraticky na základe samoèinných pohybov v aparáte
jednotlivých ministerstiev.
Preto významnejie posuny v riadení verejných financií vyadujú skutoènú politickú
vô¾u budúcej vlády, a najmä budúceho ministra financií a stotonenie sa
s predkladanými návrhmi (alebo, samozrejme, s akouko¾vek inou skupinou návrhov).
Vô¾a obetova èas, ¾udí a politický kapitál na takúto reformu môe pochádza
z uvedomenia si veobecnej prospenosti systémových zmien. Okrem toho vak existuje
viacero konkrétnych príèin, preèo je v záujme budúcej vlády ich realizova:
m Absencia strategického riadenia. Súèasný systém manamentu verejných
financií (spolu s inými problémami) neumoòuje vláde reálne riadi tát
v horizonte celého volebného obdobia a premieòa jej èinnos na kombináciu
mnohých poloprázdnych slov a hasenia naliehavých problémov. Zmena riadenia
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verejných financií je nevyhnutnou podmienkou toho, aby akáko¾vek vláda mohla
rozmý¾a v horizonte svojho tvorroèného mandátu a skutoène vedome riadi
veci verejné.
m Dlhodobá neudrate¾nos, neefektívnos a politická nebezpeènos
súèasných verejných záväzkov a programov. Slovenská republika z minulosti
zdedila alebo po roku 1993 vytvorila rôzne zákonné, koncepèné a iné nároky na
verejné financie od stavby dia¾nic a po dôchodkový systém. Je zjavné, e
súèasná úroveò daní a iných príjmov neumoòuje financova vetky tieto nároky
na udrate¾nom základe. Preto sme u viac ako desaroèie svedkami nielen
rozpoètových deficitov a vzniku tzv. priznaných dlhov, ale najmä toho, e sa buï
kumulujú tzv. skryté dlhy takmer vo vetkých oblastiach1, alebo sa mnohé
záväzky a rozhodnutia vlády neplnia. ivot na úkor podstaty vak nie je
dlhodobo moný a postupne sme svedkami rastúcich problémov a kolapsov.
Fungovanie v prostredí permanentného úpadku èasto vedie k neefektívnym
rozhodnutiam a je aj zdrojom neustálej frustrácie verejnosti, zamestnancov
verejného sektora2 a politikov. Preto je nevyhnutné vytvori rámec na postupné
postavenie verejných financií na udrate¾ný základ.
m Zmeny potrebné na úspené èlenstvo v Európskej menovej únii. Èlenstvo
v EÚ a EMÚ je ambíciou slovenskej verejnosti a má podporu vetkých
významných politických síl v krajine. Vstup, ale aj pôsobenie v menovej únii
vak vyaduje kontinuálne plnenie tzv. maastrichtských kritérií, ako aj kritérií
paktu stability, pod¾a ktorých musia by verejné financie v zásade vyrovnané
a nesmú v iadnom bode prekroèi deficit na úrovni 3 % HDP. Ak má Slovensko
poèas nasledujúceho volebného obdobia splni tieto kritériá na udrate¾nej báze,
vyaduje si to významné konkrétne reformy, ktorých rámcom musí by zmena
v riadení verejných financií.
Na druhej strane je potrebné jasne upozorni na obmedzenia tejto vízie
a manamentu verejných financií ako takého.3 Systém rozpoètovania a riadenia
verejných výdavkov môe nastavi zrkadlo politikom, aby odráalo skutoènú situáciu
v riadení tátu a tak spoluvytvára prostredie vytvárajúce tlak na reformy. Nemôe vak
konkrétne reformy vynúti proti vôli väèiny koalièných politikov a verejnosti, ani ich
Medzi skryté dlhy zaraïujeme najmä nedostatoènú mieru obnovy kapitálových aktív vo verejnom
sektore.
2
Keï v tejto vízii hovoríme o verejnom sektore, máme na mysli to, èo sa anglicky nazýva general
government, teda verejnú správu a iné verejné organizácie. V anglickom jazyku sa pod pojmom public
sector (verejný sektor) oznaèuje nielen general government, ale aj centrálna banka a tátne
podnikate¾ské subjekty. Pouívame pojem verejný sektor ako preklad general government napriek
potenciálu pre nedorozumenie preto, e doslovný preklad general government - veobecná vláda - znie
v slovenèine zvlátne a intuitívne nevystihuje anglický význam tohto slovného spojenia.
3
Návrhy realistických reforiem musia pod¾a náho názoru procesne aj vecne zoh¾adni nasledovné
faktory, ktoré materiál pokladá strednodobo za dané: nestabilita vnútorného politického a ekonomického
prostredia, vysoká miera neistoty pri riadení verejných financií, existencia externých záväzkov voèi EÚ
a iným zahranièným partnerom, existencia koalièných vlád a ich vplyv na verejnú politiku a riadenie
verejných financií, len postupná zmena v kvalite verejnej správy ako celku, nemonos pripravi reformy
systémovejieho charakteru len v rámci personálnych kapacít tátnej správy.
1
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pripravi èi realizova. Reforma zdravotníctva èi dôchodkového systému sa nedá
vymyslie alebo uskutoèni z ministerstva financií. Návrh z tohto dôvodu nepresadzuje
iadny konkrétny poh¾ad na úlohu tátu a optimálnu mieru jeho záväzkov a aktivít.
Dobrý systém rozpoètovania a riadenia verejných výdavkov pod¾a náho názoru musí
by vhodným rámcom pre realizáciu rôznych poh¾adov na úlohu tátu, mal by vak
vies ku kvalifikovanej a verejnej diskusii, jasným a udrate¾ným rozhodnutiam
a finanènej zodpovednosti. Z toho h¾adiska pokladáme za osobitne dôleité vetky kroky
zvidite¾òujúce hneï na zaèiatku volebného obdobia èo najväèí rozsah existujúcich
skrytých dlhov a dier vo verejných financiách. Vetky tieto kroky vak nebudú ma
ve¾ký význam, ak vláda nenastolí politické tvrdé rozpoètové obmedzenie - vedomie
jednotlivých ministrov, e vytváranie ïalích dlhov ich bude stá kreslo.
Systém riadenia verejných výdavkov vyaduje tyri typy finanènej disciplíny:
kontrolu celkových výdavkov, úèinný spôsob rozdelenia výdavkov, ktorý odráa
výdavkové priority, efektívne poskytovanie verejných sluieb a minimalizáciu
finanèných nákladov pri riadení verejných financií.
Materiál sa venuje najmä prvým trom typom disciplíny a z priestorových dôvodov,
a na výnimky, do ve¾kej miery abstrahuje od tvrtého. Nebuduje víziu cie¾ového,
ideálneho stavu, ale snaí sa naèrtnú sériu postupných krokov na zlepenie súèasného
stavu a preferova èo najúèinnejie kroky. Snaí sa vníma vzájomnú podmienenos
vybraných krokov. Vízia je trukturovaná do piatich èastí:
1. strednodobé a dlhodobé riadenie verejných financií
2. príprava a realizácia roèných verejných rozpoètov na najvyej úrovni
3. riadenie verejných financií a programový spôsob uvaovania
4. rozpoètovanie a riadenie verejných výdavkov na úrovni správcov rozpoètovej
kapitoly a implementaènej agentúry
5. intitucionálne zabezpeèenie reformy
Predkladaná vízia naèrtáva kroky, ktoré by mali vies k zlepeniu situácie v kadej
z uvedených oblastí.4 Chceme zdôrazni, e sa týka vetkých tyroch úrovní systému
rozpoètovania a riadenia verejných výdavkov, ktoré tvoria hierarchickú pyramídu, kde
vyia úroveò pride¾uje prostriedky svojim niím úrovniam, kontroluje ich a v rôznej
miere zodpovedá za ich konanie:
m úroveò 1  vrcholová úroveò, teda úroveò vlády, NR SR a MF SR ako orgánu
zodpovedného za verejné financie ako celok
m úroveò 2  úroveò rozpoètovej kapitoly, teda ministerstva,5 iného ústredného

Zároveò je potrebné upozorni na to, e riadenie verejných financií ako súèas strategického
a operatívneho riadenia verejného sektora je úzko viazané na ïalie komponenty, medzi ktoré patria najmä
regulaèný rámec pre zamestnancov vo verejnom sektore, regulaèný rámec verejného obstarávania,
regulaèný rámec a tandardy pre úètovníctvo vo verejnom a súkromnom sektore a systém kontroly vo
verejnom sektore (teda najmä zákony o tátnej a verejnej slube, zákon o úètovníctve, zákon o kontrole
v tátnej správe a zákon o finanènej kontrole a vnútornom audite). Materiál v týchto oblastiach vychádza
zo súèasného stavu a len ak je to nevyhnutné, pomenuje k¾úèové bariéry pre zmenu v riadení verejných
financií obsiahnuté v týchto komponentoch a tam, kde je toho autorský tím schopný, navrhne rieenie.
5
V praxi zastupovanej ministrom, sekciou financovania ministerstva a vecnými sekciami ministerstva.
4
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orgánu tátnej správy alebo iného správcu kapitoly zodpovedného za zverené
verejné prostriedky v rozpoètovej kapitole
m úroveò 3  úroveò právnických osôb financovaných z verejných zdrojov,
prostredníctvom ktorých správca rozpoètovej kapitoly realizuje úlohy, na ktoré
dostáva z týchto zdrojov financie. Tieto organizácie budeme nazýva
implementaènými agentúrami. Príkladmi implementaèných agentúr sú
rozpoètové a príspevkové organizácie, iné organizácie v pôsobnosti ministerstva6
financované z verejných zdrojov, ako aj vlastný úrad ministerstva.
m úroveò 4  úroveò organizaèných zloiek implementaèných agentúr, ktoré
realizujú jednotlivé úlohy implementaèných agentúr.
Odporúèame èitate¾ovi v tomto bode prejs k jednotlivým kapitolám - zostávajúca
èas úvodu obsahuje struèné zhrnutie niektorých odporúèaní obsiahnutých v texte vízie.
V èasti 2 sa zameriavame na strednodobé riadenie verejných financií.
Dôsledkom rozporu medzi dostupnými zdrojmi a sumou nárokov sú deficity a dlhy
rôzneho charakteru - od formálneho, otvorene deklarovaného deficitu verejných financií
cez formálne dlhy rôznych súèastí verejného sektora a po nízku mieru obnovy
kapitálových aktív a nedodriavanie formálnych záväzkov vlády.
Dôsledkom tohto stavu je najmä opotrebovanie a kolaps niektorých systémov
verejných sluieb, neefektívne rozhodnutia vyplývajúce z vysokej miery neistoty
a nemonosti strategicky plánova a frustrácia verejnosti, zamestnancov verejného
sektora a politikov zo ivota v prostredí permanentného úpadku.
Reforma strednodobého horizontu riadenia verejných financií by mala vyvola
politickú a verejnú diskusiu o monostiach verejných financií, zavies mechanizmy
vytvárajúce tlak na zabezpeèenie ich udrate¾nosti a pomáhajúce vláde, ktorá by mala
vô¾u k reformám v tomto smere, ale aj umoni strategické plánovanie verejnému
sektoru a jeho jednotlivým súèastiam.
Na základe náho návrhu by Ministerstvo financií SR v spolupráci s rezortmi aj
inými významnými aktérmi rozpoètového procesu a najmä na základe politických
rozhodnutí vlády pripravovalo ako strednodobý rozpoèet dokument s tromi èasami:
m záväzkový rozpoèet
m predpokladaný rozpoèet
m návrhy na rieenie rozdielu medzi záväzkami a monosami
Záväzkový rozpoèet by obsahoval celkovú projekciu vývoja výdavkov na základe
súèasného regulaèného alebo koncepèného stavu pri zachovaní súèasných alebo zákonne
urèených kvalitatívnych tandardov. Táto agregátna projekcia by bola súètom
konkrétnych projekcií pre dôleité programy a odhadu vývoja nárokov na ostatné
výdavky. Bola by teda odbornou analýzou.
Predpokladaný rozpoèet by obsahoval celkovú projekciu skutoèného
predpokladaného vývoja výdavkov vzh¾adom na celkové politické ciele vlády. Táto
Keï hovoríme o ministerstve, pouívame tento pojem ako skratku pre vetkých správcov rozpoètových
kapitol.
6
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agregátna projekcia by sa následne rozdelila na konkrétne projekcie, na dôleité
programy a na odhad vývoja nárokov na ostatné výdavky. Ilo by o politické rozhodnutie
na základe odbornej analýzy. Na konkrétne vytvorenie predpokladaného rozpoètu
v ïalích rokoch sa pouije rovnaká metodika, ako je metodika uvedená v èasti 3 pre
oficiálny roèný rozpoèet na najblií rok.
Predpokladaný rozpoèet by predstavoval základ pre strednodobé financovanie
jednotlivých rezortov/programov. Poskytoval by teda zásadnú mieru
predvídate¾nosti a stability pre jednotlivé rezorty/programy a zároveò by
umoòoval vláde indikova v dlhom horizonte svoje rozpoètové plány.
Záväzkový rozpoèet by naopak nemal iadny vplyv na skutoène pridelené
prostriedky verejných financií. Úlohou záväzkového rozpoètu by bolo predstavova
spoloèný obraz existujúcich hlavných záväzkov verejného sektora na udrate¾nom
základe. Celkový rozdiel medzi záväzkovým a predpokladaným rozpoètom by
predstavoval deficit medzi záväzkami a monosami verejných financií. Rozdiel
medzi záväzkovým a predpokladaným rozpoètom v jednotlivých rezortoch/programoch
by ukazoval tento deficit v konkrétnych oblastiach a demontroval, aká diskrepancia
existuje medzi záväzkami vlády a schopnosou/ochotou ich financova.
Potreba predloi návrh na rieenie rozdielov medzi záväzkami a monosami
by vytvárala tlak na predkladanie návrhov na zmeny, ktoré budú zo strednodobého
h¾adiska riei deficity záväzkov a moností v konkrétnych oblastiach.
Èas 3 obsahuje návrhy týkajúce sa základnej a nevyhnutnej súèasti riadenia
verejných financií, ktorou je príprava a realizácia celkového verejného rozpoètu
v horizonte prísluného rozpoètového roka.
Pod¾a náho názoru je najdôleitejím rozhodnutím vlády pri kadoroènej príprave
verejných rozpoètov urèenie stropu celkových výdavkov a najmä jeho rozdelenie medzi
jednotlivých správcov rozpoètových kapitol. Filozofia náho prístupu k tejto otázke
vychádza z existencie koalièných vlád bez výrazne dominantnej strany a následnej
potreby formálnych pravidiel na urèenie výdavkových stropov. Bez takéhoto pravidla
(algoritmu) sa príprava rozpoètu kadý rok zmení na drámu, kde má kadý minister
motiváciu za kadú cenu presadzova svoje záujmy bez oh¾adu na èoko¾vek. V roku
2001 zaviedlo MF SR delenie výdavkov na fakultatívne a obligatórne, ktoré je pokusom
zmeni spôsob uvaovania vo verejných financiách. Pod¾a náho názoru vak napriek
urèitému pokroku tento systém dáva správcom kapitol nesprávne motivácie a ide proti
filozofii viacerých zmien v riadení vecí verejných.
Preto navrhujeme inú de¾bu výdavkových skupín a iný spôsob ich rozdelenia, ktoré
by tento problém mali odstráni. Navrhovaný systém má (ako kadý iný) svoje
nevýhody a rezervy, no zavedie jasnú metodiku urèenia výdavkov, na ktoré sa
automaticky pride¾ujú prostriedky, vytvorí tlak na ich pravdivé rozpoètovanie u v
úvode rozpoètového procesu a odstráni nesprávne motivácie pre správcov rozpoètových
kapitol a implementaèných agentúr. Zároveò umoní vláde dolaïova tlak na úspory
v menej prioritných oblastiach.
Realizáciu schválených verejných rozpoètov výrazne sauje fakt, e ich výdavkové
limity nie sú dostatoène záväzné. Navrhujeme preto, aby okrem deficitu verejného
rozpoètu boli rovnako záväzným ukazovate¾om aj verejné výdavky, a to na úrovni
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celkového výdavkového limitu, ako aj limitu na úrovni rozpoètovej kapitoly. Zároveò
navrhujeme posilnenie funkcie rezervy vlády, ktorá by mala riei nesúlad medzi
schválenými výdavkami a reálnym vývojom, a preto by mala dosahova nieko¾ko
miliárd korún, konkrétne 2-3 % oèakávaných výdavkov. Po vyèerpaní vládnej
rezervy by prekroèenie výdavkového limitu kapitoly schva¾oval parlament na
návrh vlády, a to novelou zákona o verejnom rozpoète. Funkènos tohto systému
by bola vyia, ak by sa spojil so zavedením systému mandatórnych výdavkov a ich
úèelového viazania.
Súèasný systém verejných financií na Slovensku vykazuje závanú nerovnováhu
medzi zodpovednosou vlády a jej právomocami. Nie vetky zloky verejných financií,
ktoré majú vlastný rozpoèet mimo tátneho rozpoètu, sa toti riadia rovnako prísnymi
rozpoètovými pravidlami. Garantom solventnosti je pritom vláda, resp. tátny rozpoèet,
má vak len obmedzené nástroje na riadenie a ovplyvòovanie plnenia a dodriavania
týchto rozpoètov v priebehu rozpoètového roka. Problém integrácie verejných rozpoètov
sa nedá riei iba reformou riadenia verejných financií. Obmedzíme sa preto na nieko¾ko
základných odporúèaní, ktoré sú dôleité pre efektívnejí manament verejných
rozpoètov. Zásadným je rozlíenie rôznych súèastí verejných financií pod¾a toho, èi sú
finanène samostatné a sebestaèné. Pod¾a náho názoru v súèasnosti nie sú finanène
samostatné napríklad Sociálna poisovòa, Národný úrad práce a zdravotné poisovne.
Naopak, za finanène samostatné mono povaova Slovenský pozemkový fond, obce,
VÚC a FNM.
Rozpoèty finanène samostatných intitúcií by mali ma najmä informaèné povinnosti
voèi MF SR pri príprave a realizácii celkového verejného rozpoètu. Súèasný systém
urèený v zákone o rozpoètových pravidlách mono v zásade povaova za vyhovujúci.
Rozpoèty finanène nesamostatných intitúcií by mali by súèasou zákona o verejnom
rozpoète. tát by mal u nich zavies minimálne prísne rozpoètové obmedzenia zhodné
s obmedzeniami v tátnom rozpoète, a to nutnos dodra schválené rozpoètové saldo
a výdavkový limit.
V nadväznosti na konkrétne reformy jednotlivých oblastí by sa vláda v priebehu
budúceho volebného obdobia mala rozhodnú medzi jednou z dvoch alternatív pri
kadej finanène nesamostatnej intitúcii. Prvou je reforma vedúca k zásadnej miere
finanènej samostatnosti a sebestaènosti a z toho vyplývajúcej autonómie rozpoètu. Ak
vláda takýto krok nechce urobi, mala by ich integrova do tátneho rozpoètu. To, kam
zaradi konkrétnu èas verejných financií, je vecou politického presvedèenia aj
individuálnych pecifík. iadna èas verejných financií by vak pod¾a náho názoru
nemala by spadnutá medzi tieto dve monosti so vetkými negatívnymi dôsledkami,
ktoré poznáme z 90. rokov.
Spoloèným problémom informácií o zostavovaní i plnení verejného rozpoètu je
presnos a výpovedná hodnota poskytovaných informácií. Dôveryhodnos bilancie
verejného rozpoètu závisí od jasnej definície príjmov a výdavkov, ktoré musí tát
zahrnú do verejného rozpoètu. Na to, ako vykazova príjmy a výdavky verejných
financií, existujú viaceré metodiky. Navrhujeme prejs na metodiku ESA 95, ktorá je
zaloená na mylienke zachytenia príjmov a výdavkov nie na báze cash-flow, ale na
základe okamihu ich vzniku - tzv. akruálne úètovníctvo.
Zavedenie tejto metodiky by neumoòovalo skres¾ova napríklad výdavky spojené
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s realizáciou tátnych záruk, pri uhrádzaní dlhov napríklad v zdravotníctve alebo tzv.
výkonoch vo verejnom záujme (eleznice).
Èas 4 sa venuje spoloènému prvku, ktorý sa pod¾a náho názoru týka vetkých
úrovní riadenia verejných financií. Ide o tzv. programový spôsob uvaovania
o verejných financiách.
Kadý systém riadenia verejných financií, ktorý má ambície prispie k efektívnemu
a transparentnému vyuívaniu verejných prostriedkov, musí zabezpeèi na kadej úrovni
verejných financií jasného vlastníka finanèných prostriedkov, ktorý zodpovedá za ich
pouitie. Vyia úroveò musí by schopná urèi, na aký úèel niej úrovni pride¾uje
finanèné prostriedky a vynúti dodranie ich pouitia na stanovený úèel.
Pri tradièných prístupoch k tvorbe rozpoètu vychádzajúcich z ekonomického
èlenenia výdavkov sa urèuje, ko¾ko finanèných prostriedkov sa rozpoètovým kapitolám
pride¾uje na mzdy, odvody, tovary a sluby a transfery. Rozliuje sa aj medzi benými
a kapitálovými výdavkami. Chýba vak poh¾ad na úèel, ktorý je definovaný v urèitej
oblasti èinnosti a spájanie pride¾ovania prostriedkov s dosiahnutím vopred urèených
cie¾ov. Programový spôsob myslenia zavádza práve tieto princípy. Netýka sa len
najvyej úrovne verejného sektora - vlády a parlamentu. Mono ho uplatni na kadej
uvedenej úrovni.
Súèasné programové rozpoètovanie realizované na Slovensku má ambíciu by najmä
záväzkom ministrov a iných správcov kapitol voèi vláde. Podprogramy a ich ïalie
èlenenie sú pokusom prenies tento spôsob myslenia na vzahy medzi správcami kapitol
a implementaènými agentúrami. Neexistuje zatia¾ jednotný systém, ktorý by sa pokúal
zavies programový spôsob uvaovania do vnútorného riadenia organizácií.
Programový prístup sa v rámci riadenia verejných financií zaèal èiastoène zavádza
od roku 1999 prostredníctvom programového rozpoètovania. tátny rozpoèet na rok
2004 by mal by celý realizovaný v programovej truktúre. Pod¾a náho názoru by
programový prístup k riadeniu verejných financií na Slovensku mal by realizovaný tak,
aby umonil vláde strategicky riadi verejné výdavky, kvalifikovanejiu diskusiu
o prioritách na vetkých úrovniach a umonil zvýený tlak na väèie prepojenie
výsledkov a finanèných prostriedkov poskytnutých na ich dosahovanie.
Súèasná implementácia tieto podmienky nespåòa. Obsahuje programy s pridelenými
finanènými prostriedkami od 1,2 mil. Sk a po 10,6 mld. Sk. Pokia¾ ide o vnútornú
truktúru, vláda na rok 2002 schva¾ovala na jednej strane programy, ktoré neboli
vnútorne vôbec trukturované, a na druhej strane programy s desiatkami podprogramov
a prvkov, z ktorých niektoré mali pridelené len nieko¾ko tisíc korún. Ide o zásadný
systémový problém - ak vláda rozhoduje o vysokom poète programov a ak sa tieto
programy líia rádovo vo svojej ve¾kosti, nemôe vláda v skutoènosti diskutova
o prioritách ani strategicky riadi verejné financie a stráca sa zmysel programového
rozpoètovania na úrovni vlády. Súèasný systém predpokladá definovanie zámeru
programu prakticky len na úrovni programu, prièom boli predloené aj programy, kde
zámer chýbal, resp. mal len formálny charakter. Pod¾a náho názoru je dôleité, aby na
kadej úrovni programovej truktúry boli definované vetky tri jej charakteristické
prvky, teda zámer, ciele a merate¾né ukazovatele. Bez dôsledného naplnenia princípov
sa programové rozpoètovanie mení len na pridelenie financií na urèitú oblas bez
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záväzku vyprodukova výsledok, èím sa stráca k¾úèový motivaèný prvok
programového prístupu.
Pod¾a náho návrhu by k¾úèom k uplatneniu programového prístupu malo by najmä
vytvorenie integrovaného systému vzahov programového financovania medzi vládou
a rozpoètovými kapitolami a medzi rozpoètovými kapitolami a implementaènými
agentúrami. Pri tvorbe integrovaného systému vzahov programového financovania by
sa mali vyui monosti programového prístupu v oblasti plánovania/strategického
riadenia, rozpoètovania a finanènej politiky.
Zjednocujúcim prvkom navrhovaného integrovaného systému by sa mala sta
sústava programov na úrovni vlády realizujúca jej stratégiu v jednotlivých oblastiach.
Poèet programov na tejto úrovni by mal by obmedzený tak, aby vláda mohla
o sústave programov ako celku diskutova (odporúèame 60  80). Sústava
programov by mala vzniknú na základe programového vyhlásenia vlády ako
výsledok centrálne koordinovanej práce jednotlivých rezortov. Bola by stanovená
minimálna ve¾kos programu z h¾adiska prideleného objemu finanèných
prostriedkov, èo by spolu so zníením poètu rozpoètových kapitol na 20 - 25 u¾ahèilo
strategické riadenie verejných financií. Zodpovednos za plnenie programov by mali
jednotlivé ministerstvá, resp. ostatné ústredné orgány. Pôsobnos kadého ministerstva
by bola rozdelená na hlavné oblasti, z ktorých kadá by bola pokrytá jedným alebo
nieko¾kými programami. Inými slovami, rezorty s významným objemom finanèných
prostriedkov by pravdepodobne spravovali po nieko¾kých programoch a efekty
programového rozpoètovania by sa prejavovali najmä na príprave a realizácii rozpoètov
týchto kapitol.
Èas 5 sa venuje otázke riadenia verejných financií na úrovni správcov
rozpoètovej kapitoly a rozpoètovej jednotky
V rámci riadenia verejných financií sa rozhoduje nielen o celkovom objeme
finanèných prostriedkov, ale aj o vnútornom delení tejto sumy pod¾a ïalích kritérií.
Otázka, èi a v akom rozsahu urèova ako záväznú aj vnútornú truktúru pridelených
finanèných prostriedkov, má významné praktické dopady na efektívnos vynakladania
verejných prostriedkov.
Navrhujeme v prípade príspevkových organizácií, ako i verejnoprávnych
intitúcií ako sú verejné vysoké koly, aby súèasou verejného rozpoètu nebol len
príspevok vo forme transferu (tzv. èistý transfer), ale celkové príjmy a výdavky
organizácie (tzv. hrubý transfer). Navrhujeme tie zvái pri rozpoètových
organizáciách zníenie miery záväznosti ekonomickej klasifikácie po zavedení
efektívneho programového rozpoètovania v rámci rozpoètovej kapitoly, ak ho bude aj
MF SR povaova za skutoène cie¾ovo orientované. Okrem toho navrhujeme vytvori
tlak na správcov rozpoètových kapitol, aby po zavedení programového
rozpoètovania zváili, do akej miery a najmä akým spôsobom chcú z vlastnej
iniciatívy záväzne èleni netrukturované transfery pre príspevkové organizácie
a iné implementaèné agentúry. Na toto záväzné èlenenie odporúèame vyuíva najmä
prostriedky programového rozpoètovania.
Jednou zo veobecných charakteristík rozpoètového hospodárenia pouívaného
doteraz je zákaz prenosu nevyèerpaných rozpoètových prostriedkov do nasledujúceho
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kalendárneho roka. Okrem racionálneho jadra toto opatrenie má výrazné negatívne
úèinky - tzv. decembrové ialenstvo, ktorým nazývame jav, keï implementaèné
jednotky nechcú necha prepadnú finanèné prostriedky a snaia sa ich za kadú cenu
minú, a to aj na veci, na ktoré by ich za normálnych okolností neminuli. Navrhujeme
preto umoni vo väzbe na zavedenie programového rozpoètovania v rámci
rozpoètovej kapitoly prenos nespotrebovaných prostriedkov pridelených programu
do ïalieho roka. Táto monos by sa mala dotýka vetkých prostriedkov
programu. Monos prenosu je, samozrejme, nevyhnutné viaza na to, e
implementaèná agentúra z nich najprv pokryje vetky záväzky z predchádzajúceho
rozpoètového roka.
Pre riadenie verejných financií má k¾úèový význam aj poznanie skutoèného stavu
hospodárenia tátu a jeho jednotlivých zloiek. Tu pokraèujeme v návrhoch z èasti 3.
Primárnym nástrojom na získavanie informácií v tejto oblasti je úètovníctvo. Súèasný
systém neberie do úvahy odpisy a záväzky a poh¾adávky, ktoré neboli vyrovnané èi
u z dôvodu insolventnosti, alebo preto, e sú splatné a v budúcnosti a neumoòuje
tak získanie informácií o úplných nákladoch. To si vyaduje pouitie úètovníctva,
v ktorom sa dôraz zo sledovania finanèných tokov presúva na sledovanie nákladov
a výnosov a na ich èasové rozlíenie. Takéto úètovnícke systémy sa nazývajú akruálne
(accrual accounting). Navrhujeme, aby na Slovensku aj rozpoètová sféra prela na
vhodnú formu akruálneho úètovníctva spolu so zavedením odpisov a èasového
rozlíenia nákladov a výnosov a pouívala výkaz ziskov a strát ako základný výkaz
verejných financií.
V súvislosti s odpismi pripomeòme, e o obnove a rozvoji kapitálových aktív vo
verejnom sektore sa dnes rozhoduje centrálne a ad hoc prostredníctvom kapitálových
výdavkov. Znamená to, e verejné financie sa nemusia vyrovna s otázkou, do akej
miery je moné na udrate¾nej báze spravova hmotný a nehmotný investièný majetok
verejného sektora. Veobecné zavedenie odpisov by zvidite¾nilo stupeò opotrebovania
majetku v rozpoètovej sfére a explicitne vyjadrilo doteraz skrytú èas deficitu verejného
sektora vyplývajúcu z neobnovovania kapitálových aktív. Zavedenie odpisov by bolo
moné zároveò vyui aj na decentralizáciu rozhodovania o pride¾ovaní finanèných
prostriedkov rozpoètovým organizáciám na obnovu investièného majetku. Dalo by sa to
realizova buï umonením obnovy majetku z bených prostriedkov v rozsahu
zodpovedajúcom odpisom, alebo pride¾ovaním kapitálových výdavkov na obnovu
v rozsahu zodpovedajúcom odpisom (kapitálové prostriedky na rozvoj by boli
pride¾ované tak ako doteraz). Pri nedostatku prostriedkov na tieto úèely (èo zodpovedá
súèasnému stavu) by sa uplatnila aspoò funkcia zvidite¾nenia skrytého dlhu.
V èasti 6 sa venujeme odporúèaniam v oblasti intitucionálneho zabezpeèenia
reformy rozpoètovania a riadenia verejných výdavkov. V súèasnosti pod¾a náho
názoru reforme verejných financií chýba jednotná vízia. V praxi sa koncepcia, metodika
a softvérové vybavenie pripravujú a realizujú za chodu a vedúci pracovníci na ústredných
orgánoch tátnej správy aj v rámci implementaèných agentúr nie sú na implementáciu
reforiem pripravení. Neexistuje systémovo zakotvená a zoh¾adòovaná spätná väzba
reforiem zo strany uívate¾ov ani ich vlastné stratégie. Èas 6 obsahuje viaceré konkrétne
odporúèania, ktoré by pri realizácii reformy mali zmierni tieto problémy.
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2. Strednodobé a dlhodobé riadenie verejných financií
Táto kapitola sa venuje otázke strednodobého a dlhodobého riadenia verejných
financií. Z h¾adiska moností reforiem poèas najbliích tyroch rokov sa sústredíme
na strednodobý horizont a na záver uvedieme niektoré odporúèania týkajúce sa
dlhodobého horizontu.
Strednodobý horizont riadenia verejných financií a systémy strednodobého
riadenia verejných financií slúia v rôznych krajinách na rôzne ciele. Rovnako
ako v iných oblastiach riadenia verejných financií ani tu neexistuje jeden
najlepí systém, ktorý treba realizova. Rieenia závisia od cie¾ov, ktoré chceme
dosiahnu a problémov, ktoré chceme riei. Tento fakt zdôrazòujeme opakovane
preto, e èasto môeme by svedkom diskusie o rieeniach bez diskusie
o problémoch.
Preto povaujeme za najvhodnejie na úvod zaèa práve cie¾mi a problémami,
ktoré povaujeme pre Slovensko za najvánejie.
U v úvode vízie sme naznaèili, èo povaujeme za zásadné problémy súèasného
spôsobu riadenia verejných financií. Z h¾adiska strednodobého manamentu
verejných prostriedkov ide najmä o nasledovné oblasti:
m dlhodobá neudrate¾nos, neefektívnos a politická nebezpeènos
súèasných verejných záväzkov a programov.
Slovenská republika z minulosti zdedila alebo po roku 1993 vytvorila rôzne
zákonné, koncepèné a iné nároky na verejné financie od výstavby dia¾nic a po
dôchodkový systém. Tieto nároky majú rôzny charakter, ktorý vystihujú nasledovné
príklady:
m nároky v dôchodkovom systéme vyplývajúce z pravidiel valorizácie
dôchodkov a rastúceho poètu dôchodcov
m sociálne dávky zaruèené v definovanom rozsahu vetkým, ktorí spåòajú urèité
kritériá
m nároky na financovanie výstavby infratruktúry na základe schválených
vládnych koncepcií najmä v oblasti výstavby dia¾niènej a elezniènej siete
m rozsah garantovanej zdravotníckej starostlivosti na základe viacerých
predpisov, najmä Lieèebného poriadku
m zaruèené mzdové, odvodové a prevádzkové prostriedky pre kolstvo
vyplývajúce zo zákona o financovaní základných a stredných kôl a kolských
zariadení a z neho vyplývajúcich normatívov
m výdavky na obranu vyplývajúce z oficiálnych záväzkov voèi NATO
m výdavky na ivotné prostredie vyplývajúce z naej schválenej negociaènej
pozície pri rokovaniach o vstupe do Európskej únie
Súèasná úroveò daní neumoòuje financova vetky tieto ako aj iné existujúce
nároky v rámci súèasného systému na udrate¾nom základe. Pod¾a odhadu MF SR
z roku 2001 budú daòové príjmy predstavova v strednodobom horizonte menej ako
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30 % HDP.7 Neuskutoènil sa zatia¾ pokus spoèíta náklady na splnenie vetkých
verejných záväzkov na udrate¾nom základe, ale z dostupných údajov mono
usudzova, e sú minimálne o 10 - 20 % HDP vyie ako oèakávané príjmy. Záväzky
neustále pribúdajú - rámèek 2.1. obsahuje vybrané koncepcie s výraznými finanènými
následkami prerokované vládou len v rokoch 2000 a 2002.
Dôsledkom rozporu medzi dostupnými zdrojmi a sumou nárokov sú deficity a dlhy
rôzneho charakteru:
m formálny, otvorene deklarovaný deficit verejných financií
m formálne dlhy rôznych súèastí verejného sektora  zdravotníctvo, do urèitej miery
kolstvo
m financovanie verejných výdavkov z neudrate¾ných zdrojov  aukcie licencií na
mobilné siete a pod.
m iadna alebo nízka miera obnovy kapitálových aktív  verejné budovy, najmä koly
m nedodriavanie rôznych zákonných nárokov a záväzkov  napríklad zákonné lehoty
na vklad do katastra  èi kvalitatívnych noriem
m nedodriavanie formálnych mimozákonných záväzkov vlády, t. j. nefinancovanie
rôznych programov na úrovni, ku ktorej sa vláda formálne zaviazala v rámci
domácich alebo medzinárodných dokumentov
Dôsledkom tohto stavu je najmä:
m opotrebovanie a kolaps niektorých systémov verejných sluieb
m neefektívne rozhodnutia vyplývajúce z vysokej miery neistoty a nemonosti
strategicky plánova
m frustrácia verejnosti, zamestnancov verejného sektora a politikov zo ivota
v prostredí permanentného úpadku
S tým úzko súvisí ïalí vány problém, ktorým je absencia skutoèného strednodobého
poh¾adu na monosti ako aj nároky na verejné financie. Napriek urèitým pokusom, ku
ktorým sa ete vrátime, dnes minister financií ani vláda nemajú k dispozícii realistický
poh¾ad na to, ko¾ko prostriedkov bude ma verejný sektor v horizonte najbliích 3  4 rokov
k dispozícii a najmä úplne chýba poh¾ad na de iure alebo de facto záväzky vlády
v strednodobom horizonte. Z toho vyplývajú nasledovné konkrétne problémové okruhy.
m neexistencia skutoèných strategických vládnych priorít a absencia ich
prepojenia s konkrétnym rozhodovaním v oblasti verejných financií
Ak neexistuje analýza toho, akú sumu prostriedkov budeme ma v rámci verejných
financií k dispozícii a najmä toho, ko¾ko potrebujeme na pokrytie existujúcich programov,
nie je moné strategicky riadi verejný sektor ani ma priority. Strategické priority vlády sú
a na výnimky úzko prepojené s finanènými prostriedkami. Bez realistického poh¾adu na
celkové budúce potreby a nároky nie je moné robi iadne skutoène strednodobé
rozhodnutia o konkrétnych programoch a oblastiach.
Údaj je v metodike GFS 1986 (viï èas 3). Aj v iných metodikách vak rozdiel medzi daòovými
príjmami a záväzkami zostáva obrovský.
7
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m absencia prepojenia systému riadenia verejných financií s koncepènými
dokumentmi vlády (napr. dia¾nice, eleznice ) a s externými záväzkami (EÚ,
NATO a pod.)
Dôsledkom stavu uvedeného v predchádzajúcich bodoch je to, e neexistuje prepojenie
medzi verejnými financiami a ich strednodobými monosami na jednej strane a vetkými
oficiálnymi záväzkami na strane druhej.
Vládou prijímané strategické a koncepèné dokumenty sa minimálne v oblasti
financovania menia na poloprázdne s¾uby, teda na prís¾uby finanèných prostriedkov,
o ktorých vetci zúèastnení vedia, e nie sú realistické, ale ktoré sú napriek tomu uitoènou,
aj keï znehodnotenou menou pri rokovaniach o rozpoète o rok, dva èi tri. Hodnota
schva¾ovaných dokumentov a z nich vyplývajúcich domácich èi medzinárodných záväzkov
je vak následne v oblasti finanèného zabezpeèenia ve¾mi nízka. Keïe pre úspech väèiny
významných vládnych programov je adekvátne financovanie nevyhnutnou, aj keï nie
postaèujúcou podmienkou, celková hodnota týchto materiálov je pochybná.
Tento stav spôsobuje nielen spomínané domáce problémy (opotrebovanie a kolaps
systémov, neefektívne rozhodnutia, frustrácia verejnosti, zamestnancov verejného sektora
a politikov), ale bez rieenia sa môe sta prekákou pre vstup Slovenska do Európskej
menovej únie.
Rámèek 2.1. Vybrané koncepcie prerokované vládou SR v rokoch 2001 a 2002
m Milénium - Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na
najbliích 15 a 20 rokov predpokladá zvýenie verejných výdavkov na vzdelávanie
z menej ako 4% HDP v súèasnosti na 5% v roku 2006 a nad 6% v roku 2010, teda roèný
nárast o nieko¾ko miliárd Sk v závislosti od vývoja nominálneho HDP
m Koncepcia bytovej výstavby: r. 2003 - 11 mld. Sk, 2004 - 11, 3 mld. Sk, 2005 - 8,5 mld.
Sk, 2006 - 9,2 mld. Sk, potom sú uvedené a údaje za rok 2010 - 15,4 mld. Sk
m Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2005 - 63,4 mld. Sk, MP SR nevie vyèísli,
ko¾ko z toho bude musie zaplati tát
m Koncepcia agrárnej politiky - 110 mld. Sk v rokoch 2001 - 2005
m Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy - 2,9 mld. Sk do roku 2010
m Koncepcia výstavby dia¾nic - 2002 - 10,8 mld. Sk, 2003 - 13,3 mld. Sk, 2004 - 13,5 mld.
Sk, 2005 - 15,8 mld. Sk, 2006 - 16,7 mld. Sk
m Rozvoj ozbrojených síl - 2 % HDP roène (od 23 mld. Sk v roku 2003 a po 44,2 mld. Sk
v roku 2010)
m Integrovaná aproximaèná stratégia v kapitole ivotné prostredie - Investièné náklady na
zosúladenie s legislatívou EÚ v rokoch 2003 - 2010 - 67 mld. Sk, verejné rozpoèty majú
plati len meniu èas, nie sú vak jasné kroky vlády, ak sa predpoklad zahranièných
a súkromných zdrojov nenaplní
Zdroj: Úrad vlády SR

Z tejto analýzy vyplývajú ciele, ktoré navrhujeme pre reformu strednodobého
horizontu riadenia verejných financií a ktoré ve¾mi ako mono riei v rámci
krátkodobého rámca. Takáto reforma by mala:
m demontrova neudrate¾nos súèasných záväzkov
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m vyvola politickú a verejnú diskusiu o monostiach verejných financií
m zavies mechanizmy vytvárajúce tlak na zabezpeèenie udrate¾nosti verejných
financií a pomáhajúce vláde, ktorá by mala vô¾u k reformám v tomto smere
m umoni strategické plánovanie verejnému sektoru a jeho jednotlivým súèastiam
V prípade úspechu by výsledkom malo by postupné smerovanie verejných financií a ich
jednotlivých súèastí k udrate¾nosti, agregátna a sektorálna stabilizácia a predvídate¾nos
verejných financií a úspená príprava Slovenska na vstup do EMÚ.
Problémy, ktoré sme opísali, nie sú náhodné ani jedineène slovenské. Majú
vnútornú logiku a bez jej pochopenia nie je moné navrhnú realistické rieenia. Mnohé
krajiny sa dostali do situácie, keï truktúra verejných výdavkov zakladala nároky na
verejné financie, ktoré rástli rýchlejie ne daòové príjmy. Medzi najèastejie príklady
mono zaradi nasledovné oblasti:
m dôchodky ako dôsledok demografických zmien
m zdravotníctvo ako dôsledok narastajúcej finanènej nároènosti vyplývajúcej
z vedeckotechnického pokroku, ale aj demografických zmien
m rôzne sociálne platby a transfery ako dôsledok prudkého rastu poètu ich poberate¾ov
m nízky rast daòových príjmov ako dôsledok strednodobého spomalenia ekonomiky
oproti situácii v minulých rokoch
Takáto situácia vyvoláva potrebu politicky ve¾mi nároèných rozhodnutí. Ak nemá
deficit verejných financií kontinuálne narasta, politici musia buï zvýi dane, alebo
obmedzova rozsah verejne poskytovaných sluieb - a to bez zjavnej protihodnoty pre
volièov. Obmedzenie môe znamena jednoduchý krt, ale aj iné racionalizaèné opatrenie
(zvýenie spoluúèasti pacienta, ruenie kôl èi kratiu dobu nároku na rodièovský príspevok).
Tieto opatrenia je väèinou ve¾mi aké politicky preda volièom, ale èasto aj èlenom
vlády a vlastnej strany, pretoe znamenajú vidite¾nú, súèasnú boles v mene prevencie
budúcich problémov, ktoré sú v súèasnosti vo¾ným okom nevidite¾né. Okrem toho
medzi jednotlivými ministrami èi záujmovými skupinami existuje pocit, e v iných
èastiach rozpoètu je dos vaty alebo neefektívnosti, na úkor ktorej mono tieto problémy
riei. Diskusii o potrebe zmien èasto chýba jasný bod, v ktorom sa stretávajú vetky
otázky, a zmeny sa robia buï vynútene pri príprave verejných rozpoètov na najblií rok,
alebo dochádza k otvorenému èi skrytému rastu deficitu verejných financií, ktorý sme opísali
vyie.
Ná návrh predstavuje mechanizmus, ktorý vládnym politikom, ale aj ostatným
úèastníkom diskusií o záväzkoch a monostiach verejných financií:
- dáva jednotný rámec spájajúci vetky èiastkové diskusie do jednej diskusie o celkových
monostiach verejných financií
- núti ich identifikova celkový rozsah rozpoètovej diery a alokova ju medzi
jednotlivé rezorty/programy
- umoòuje strednodobo urèi priority, ale aj oblasti, v ktorých je potrebné realizova
reformy na zníenie nárokov na verejné financie
- tým, e sa pozerá nieko¾ko rokov dopredu, poskytuje monos pripravi skutoèné
a håbkové zmeny v systémoch
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Na základe náho návrhu by Ministerstvo financií SR v spolupráci s rezortmi aj inými
významnými aktérmi rozpoètového procesu a najmä na základe politických rozhodnutí vlády
pripravovalo ako strednodobý verejný rozpoèet dokument s tromi èasami:
A. záväzkový rozpoèet
B. predpokladaný rozpoèet
C. návrhy na rieenie rozdielu medzi A. a B.
A. Záväzkový rozpoèet by obsahoval agregátnu projekciu vývoja verejných výdavkov
na základe
m súèasného regulaèného8 alebo koncepèného9 stavu
m predpovede vývoja ostatných premenných pri zachovaní súèasných alebo zákonne
urèených kvalitatívnych tandardov.
Táto agregátna projekcia by bola súètom konkrétnych projekcií pre dôleité programy
a odhadu vývoja nárokov na ostatné výdavky. Bola by teda odbornou analýzou. Príklad
ukazuje rámèek 2.2.
B. Predpokladaný rozpoèet by obsahoval agregátnu projekciu skutoèného
predpokladaného vývoja výdavkov vzh¾adom na celkové politické ciele vlády.10 Táto
agregátna projekcia by sa následne rozdelila na konkrétne projekcie na dôleité
programy a na odhad vývoja nárokov na ostatné výdavky. Ilo by o politické
rozhodnutie na základe odbornej analýzy.
C. Návrhy, ako vyriei rozdiely medzi A. a B., ktoré by predstavovali politické
rozhodnutie vlády na základe odborných podkladov
Rámèek 2.2. Príklad záväzkového a predpokladaného rozpoètu v oblasti elezniènej
infratruktúry a obnovy vozového parku
Pri zostavovaní záväzkového a predpokladaného rozpoètu by sa medzi individuálne analyzované
komponenty pravdepodobne zaradila eleznièná infratruktúra a obnova vozového parku.
V záväzkovej èasti rozpoètu by sa zoh¾adnilo, e pod¾a uznesenia vlády è. 544/1999 k návrhu
Ekonomickej stabilizácie a transformácie SR majú tátne investièné dotácie do infratruktúry
a obnovy parku mobilných prostriedkov dosahova 4 mld. Sk roène. V záväzkovom rozpoète by
sa teda rozpoètovali 4 mld. Sk na kadý rok.
V predpokladanej èasti rozpoètu by sa uviedlo, ko¾ko vláda skutoène môe v rámci existujúceho
rozpoètového obmedzenia realisticky v najbliích tyroch rokoch na túto oblas vyèleni (pre rok
2000 bola v tátnom rozpoète vyèlenená investièná dotácia pre elezniènú dopravu vo výke 275,6
mil. Sk a kombinovanú dopravu vo výke 60 mil. Sk).
Zdroj: MDPaT SR

Regulaèný stav hovorí o rámci vytvorenom legislatívou, ïalími veobecne záväznými predpismi
a inými regulaènými rozhodnutiami.
9
Koncepèný stav vystihuje záväzky, ktoré obsahujú koncepèné dokumenty schválené vládou a/alebo
parlamentom.
10
Miera zdanenia a prerozde¾ovania, prognóza budúceho vývoja ekonomiky.
8
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Tento strednodobý rozpoèet by pokrýval horizont tyroch rokov  budúceho
rozpoètového roka a troch ïalích. Bol by zostavovaný na rolujúcej báze - teda
kontinuálne dopåòaný a menený èi u o zmeny v makroekonomickom vývoji alebo
o zmeny v rozhodnutiach vlády.
Na svoje fungovanie by potreboval nasledovné nevyhnutné komponenty:
m krátkodobý model vývoja ekonomiky11
m strednodobý model vývoja ekonomiky12
m prognózy výdavkov potrebných na udrate¾nos hlavných verejných programov
v strednodobom horizonte pri zachovaní status quo a z toho vyplývajúca prognóza
celkových verejných výdavkov potrebných v strednodobom horizonte pri zachovaní
status quo
m scenáre vývoja príjmov pri rôznom daòovom zaaení (status quo, zniovanie,
zvyovanie) a scenáre vývoja deficitnosti verejných financií a z toho vyplývajúca
prognóza skutoène moných celkových výdavkov verejných financií v strednodobom
horizonte
m rozdelenie skutoène moných výdavkov verejných financií na hlavné programy
v strednodobom horizonte
m návrhy krokov na rieenie rozdielu medzi monými a potrebnými výdavkami
v jednotlivých programoch
Existuje aj prepojenie predpokladaného strednodobého rozpoètu na oficiálny
rozpoèet na najblií rok. Predpokladaný rozpoèet na rok t+1 sa v roku t po zahrnutí
zmien v makroekonomických prognózach stane východiskom na tvorbu
aktuálneho roèného rozpoètu na rok t+1 (pozri aj èas 3).
Ve¾mi dôleité je vak upozorni na to, e pri tomto prístupe by Ministerstvo
financií SR muselo prevzia ove¾a aktívnejiu úlohu pri príprave strednodobého
rozpoètu najmä z h¾adiska analýzy vládnych záväzkov. Inými slovami, analytici MF
SR alebo jemu podliehajúcich organizácií by kalkulovali náklady na existujúce záväzky
vlády. Ak by túto úlohu ponechalo rezortom, stal by sa záväzkový rozpoèet namiesto
zrkadla záväzkov vlády miestom na ich ïalie nafukovanie a to napriek tomu, e
záväzkový rozpoèet nezakladá nárok na vyjednávanie o zvýenie rozpoètového
prídelu. Vysoká miera zainteresovanosti MF SR pri odhadoch nákladov na
jednotlivé programy nie je a tak nerealistická, ako by sa zdalo, pretoe úlohou takto
navrhovaného strednodobého rozpoètu nie je postihnú vetky aspekty verejných
financií, ale len tie najdôleitejie, ktoré tvoria významnú väèinu verejných
výdavkov. Inými slovami, pri meních programoch alebo rezortoch by bolo moné
jednoducho prija zásadu jednotného koeficientu rastu. Strednodobý rozpoèet toti je len
nástrojom na dosiahnutie spomínaných cie¾ov a na tento úèel nemusí by úplne presný.
Táto kombinácia by umonila splni u uvedené ciele. Predpokladaný rozpoèet by

Mono odporúèa doplni dnený stav, keï MF SR berie do úvahy prognózu vlastnú, NBS
a INFOSTATU, aj o priemer predpovedí analytikov komerèných bánk.
12
Strednodobý model a prognóza reálne neexistujú, pretoe kredibilita existujúcich prognóz je ve¾mi
nízka. NBS pripravuje vývin vlastného modelu, ktorý by sa mohol sta základom pre projekcie MF SR.
Alternatívou je monos spolupráce s analytikmi z komerèného sektora.
11
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predstavoval základ pre strednodobé financovanie jednotlivých rezortov/programov. Poskytoval by teda zásadnú mieru predvídate¾nosti a stability pre
jednotlivé rezorty/programy a zároveò by umoòoval vláde indikova v dlhom
horizonte svoje rozpoètové plány. Jeho konkrétna tvorba by mala vychádza
z metodiky uvedenej v nasledujúcej èasti pre tvorbu jednoroèného verejného rozpoètu,
ktorú by mala premietnu do nasledujúcich rokov.
Záväzkový rozpoèet by nemal iadny vplyv na skutoène pridelené prostriedky
verejných financií. Túto funkciu by plnil predpokladaný rozpoèet. Úlohou záväzkového
rozpoètu by bolo predstavova spoloèný obraz existujúcich hlavných záväzkov
verejného sektora na udrate¾nom základe. Celkový rozdiel medzi záväzkovým
a predpokladaným rozpoètom by predstavoval deficit medzi záväzkami
a monosami verejných financií. Rozdiel medzi záväzkovým a predpokladaným
rozpoètom v jednotlivých rezortoch/programoch by ukazoval tento deficit v konkrétnych
oblastiach a demontroval, aká diskrepancia existuje medzi záväzkami vlády
a schopnosou/ochotou ich financova.13
Potreba predloi návrh na rieenie rozdielov medzi záväzkami a monosami
by vytvárala tlak na predkladanie návrhov na zmeny, ktoré budú zo strednodobého
h¾adiska riei deficity záväzkov a moností v konkrétnych oblastiach
Pri tomto návrhu je nevyhnutné zdôrazni, e rovnako ako iadne iné rámcové
systémy riadenia verejných financií ani tento sám o sebe nezaruèuje výsledok, ak jeho
uívate¾om bude vláda, ktorá nebude ma vô¾u reformova verejné financie smerom
k udrate¾nosti. Ako sme u uviedli, existuje viacero dôvodov, preèo vláda môe
z politických dôvodov túto potrebu cíti. Na druhej strane tento návrh poskytuje
takejto vláde nástroj, ako zníi politické náklady reformných krokov.
Koncentráciou diskusií o reformách na strednodobý rozpoèet by vláda èiastoène
zvidite¾nila spomínané nevidite¾né budúce náklady nerealizácie reforiem
a zjednotením vetkých rozpoètových záväzkov do záväzkového rozpoètu by zjednotila
vetky èiastkové diskusie do jednej. Návrh vytvára pre ministra financií ochotného
reformova verejné financie silný rámcový nástroj, ktorý môe vyui pri tlaku na
sektorové reformy a na ostatných ministrov.
Okrem toho je potrebné upozorni, e metodika kalkulácie záväzkov, samozrejme,
nie je triviálna ani jednoznaèná. Záväzky je moné rozdeli na nieko¾ko skupín.
m vládou/NR SR schválené koncepèné dokumenty èi zákony obsahujúce
kvantifikáciu záväzkov. Ide o najjednoduchí prípad, kedy tieto záväzky mono
priamo prevzia. Ide najmä o oblas infratruktúry, vedy a techniky a ivotného
prostredia èi pôdohospodárstva.
m vládou/NR SR schválené koncepèné dokumenty èi zákony, z ktorých mono
odhadnú budúce záväzky. Ide o oblasti, kde mono na základe súèasného stavu
a údajov z minulosti extrapolova budúci vývoj, ak sa schválený rámec nezmení.
Ide najmä o oblas sociálnych výdavkov.
m oblasti, v ktorých je rozsah prostriedkov neobmedzený. Ide o oblasti ako
napríklad podpora malého a stredného podnikania èi iné transfery podnikate¾skej

13

Táto alokácia celkového deficitu medzi jednotlivé oblasti by bola politickým rozhodnutím.
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sfére, kde je v princípe moné prideli neobmedzené mnostvo prostriedkov.
V tom prípade mono odporúèa rozpoètova ako záväzok súèasný objem
násobený celkovým koeficientom rastu výdavkov.
m tzv. nenásytné systémy, teda systémy, v ktorých je ve¾mi aké odhadnú
objem záväzkov, a to buï preto, e k¾úèovým nákladovým komponentom sú
mzdové náklady (pozri niie), alebo preto, e kvantitatívne a kvalitatívne
tandardy sú nepresne definované  napr. zdravotníctvo. V tom prípade mono
odporúèa urobi hrubý odhad prostriedkov potrebných na to, aby existujúci
systém bol aspoò v zásadnej rovnováhe.
m mzdy vo verejnom sektore. Tam, kde existuje explicitný záväzok vlády (napr.
v Miléniu pokia¾ ide o elate¾ný stav platov pedagógov) alebo zákon (nábeh 13.
a 14. platu v rokoch 2003  2006), by sa vychádzalo z nich. Inak by sa
rozpoètovali pod¾a priemerného oèakávaného nominálneho rastu HDP.
m kapitálové výdavky  obnova aktív by sa do záväzkového rozpoètu zapoèítavala
na základe odpisov existujúceho majetku alebo na základe odhadov potreby
investícií v prípade odpísaného, ale neobnovovaného majetku.
Ako sme u spomínali, viaceré opatrenia s podobnou filozofiou sa pokúsila
zavies aj ministerka financií B. Schmögnerová. Súèasný stav mono hodnoti ako
postupný posun k lepiemu najmä v oblasti krátkodobej prognózy vývoja ekonomiky.
Strednodobá prognóza ekonomického vývoja a strednodobé finanèné plánovanie ani
scenáre vývoja daòových príjmov a zaaenia napriek formálnej existencii
nepredstavujú autoritatívny a akceptovaný vstup do reálneho rozhodovania.
Na záver by sme chceli upozorni aj na otázku tzv. dlhodobého riadenia verejných
financií. Poèas 80. a 90. rokov mnohé krajiny zaèali formálne skúma aj predpokladaný
dlhodobý vývoj svojich verejných rozpoètov, teda horizont 5  30 rokov. V takomto
horizonte nie je, samozrejme, moné zmysluplne skúma makroekonomický vývoj ani
vývoj individuálnych programov. Dlhodobé rozpoètovanie vak môe slúi na
simuláciu vplyvu predpovedate¾ných zmien, medzi ktoré v súèasnosti patrí najmä
demografická zmena a starnutie populácie vo vyspelých krajinách. Je dôleité sa pýta,
aký vplyv budú ma tieto zmeny na:
m dôchodkový systém
m zdravotníctvo
m kolstvo
Dlhodobý rozpoèet sa pokúa integrova rôzne scenáre vývoja v oblastiach citlivých
napr. na demografické zmeny a sta sa tak bodom, ktorý vyvoláva diskusie o potrebných
reformách a bodom, na ktorý sa tieto diskusie koncentrujú.
Slovensko, podobne ako ostatné èlenské krajiny OECD, èelí problému starnutia
populácie a s výnimkou otázky dôchodkovej reformy urobilo ve¾mi malý pokrok
v diskusii o dôsledkoch pre verejné sluby a verejný sektor. Preto mono prípravu
dlhodobého rozpoètu, opä ako pragmatického dokumentu s jasným cie¾om, odporúèa.
Na druhej strane, ako hovorí príslovie, ak chceme beha, musíme najprv vedie
chodi. Preto by sa v najbliích rokoch mala pozornos zamera na budovanie kvalitnej
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intitucionálnej kapacity zaoberajúcej sa strednodobým horizontom a to aj preto, e
mnohé problémy, ktoré iné krajiny èakajú dlhodobo, musí naa krajina riei pomerne
akútne.
Z tohto dôvodu by sme odporúèali pokúsi sa o prípravu dlhodobého rozpoètu a
o nieko¾ko rokov a potom takúto túdiu pripravova v perióde pribline 3  4 rokov ako
stimul pre verejnú a politickú diskusiu.
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3. Príprava a realizácia roèných verejných rozpoètov na
najvyej úrovni
3.1. Problémy súèasného systému
Základnou a nevyhnutnou súèasou riadenia verejných financií je príprava
a realizácia celkového verejného rozpoètu v horizonte prísluného rozpoètového
roka. V tejto oblasti sme boli v posledných rokoch svedkom niektorých reforiem.
Napriek pozitívnemu hodnoteniu ich celkového smerovania je potrebné upozorni na
pretrvávajúce problémy súèasného systému prípravy a realizácie verejného rozpoètu na
najvyej úrovni - teda v rámci trojuholníka MF SR, vláda a NR SR, kde spoèívajú
právomoci aj zodpovednos rozhodova o verejných rozpoètoch ako o celku. Práve
o otázke riadenia verejných financií na najvyej úrovni v roènom horizonte hovorí táto
kapitola.
Pod¾a náho názoru je najdôleitejím rozhodnutím vlády pri kadoroènej
príprave verejných rozpoètov urèenie stropu celkových výdavkov a najmä jeho
rozdelenie medzi jednotlivých správcov rozpoètových kapitol. Od spôsobu, akým sa
toto rozhodnutie robí, sa odvíja väèina ostatných diskusií o verejných financiách. Ak
existuje vláda jednej strany èi vláda s dominantným koalièným partnerom, toto
rozhodnutie väèinou výrazne ovplyvòujú politické rozhodnutia tejto strany a jej
k¾úèového predstavite¾a - ministra financií. V tom prípade nie je nevyhnutný formálne
prepracovaný systém urèovania rozdelenia výdavkových stropov medzi jednotlivých
aktérov.
Filozofia náho prístupu k tejto otázke (ale aj súèasného prístupu vlády SR)
vychádza z existencie koalièných vlád bez výrazne dominantnej strany a následnej
potreby formálnych pravidiel na urèenie výdavkových stropov. Bez takéhoto
pravidla (algoritmu), na ktorom sa vopred jednotlivé strany a ich zástupcovia vo vláde
zhodnú, sa príprava rozpoètu kadý rok zmení na drámu, kde má kadý minister
motiváciu za kadú cenu presadzova svoje záujmy bez oh¾adu na èoko¾vek. Diskusia
nie je trukturovaná a chýba systém, ktorý by smeroval k dohode. Keïe koaliènej vláde
viacerých strán chýba stranícka disciplína, mení sa príprava rozpoètu na permanentnú
drámu konèiacu buï rozpadom vlády, alebo vyími deficitmi verejných financií, ne by
aj samotné strany povaovali za vhodné.
Z tohto dôvodu skoro kadá vláda má oficiálne alebo aspoò de facto pravidlo, ako
urèuje celkový výdavkový strop a jeho rozdelenie jednotlivým správcom. Jednoduchým
a èastým algoritmom je indexová metóda, keï sa výdavkové stropy jednotlivých kapitol
v zásade násobia koeficientom, ktorý vychádza z medziroènej zmeny verejných
výdavkov danej príjmovými monosami. Takýto systém má hlavnú nevýhodu v tom, e
neumoòuje strategické riadenie verejných financií a neberie do úvahy fakt, e rast
výdavkov v niektorých kapitolách je daný zákonnými poiadavkami a môe by vyí
ako celkový index. Naopak, v iných kapitolách rastie potreba zdrojov pomalie. Inými
slovami, indexová metóda je jednoduchá, zrozumite¾ná a jednoznaèná, no výrazne
neefektívna a saujúca riadenie tátu.
Slovensko do roku 2001 pouívalo v zásade indexovú metódu kombinovanú
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s odhadom niektorých významných potrieb. V roku 2001 zaviedlo MF SR delenie
výdavkov na fakultatívne a obligatórne, ktoré je pokusom zmeni spôsob
uvaovania vo verejných financiách. Pod¾a náho názoru vak napriek urèitému
pokroku tento systém dáva správcom kapitol nesprávne motivácie a ide proti
filozofii viacerých zmien v riadení vecí verejných.
Obligatórne výdavky boli definované ako finanèné prostriedky, ktoré sú pre chod
verejného sektora nevyhnutné. Pod¾a MF SR tento postup poskytuje informácie
o manévrovacom priestore, ktorý má vláda, resp. správcovia rozpoètových kapitol pri
rozhodovaní o smerovaní výdavkov... Ak má nejaký výdavok charakter obligatórnosti,
neznamená to, e jeho rozpoètovanie nie je nemenné. Zmena jeho objemu vak
v prevanej miere podlieha prijatiu zákonnej normy... Ministerstvo financií do okruhu
obligatórnych výdavkov zaradilo i výdavky na energie, vodu a komunikácie. Ich pouitie
nie je síce podmienené zákonnou normou, ale pre chod organizácií sú nevyhnutné
a vzh¾adom na cenový nárast týchto sluieb nie je opodstatnené predpoklada v tejto
oblasti výraznejie monosti úspor a teda variabilnos pri rozpoètovaní.14
Do obligatórnych výdavkov sa pri príprave tátneho rozpoètu na rok 2002 zaradili
najmä:
m mzdy v rozpoètových organizáciách tátu
m poistné na zamestnancov v rozpoètových organizáciách tátu
m dávky sociálneho zabezpeèenia a sociálne dávky
m energie, voda a komunikácie pre rozpoètové organizácie tátu
m prídel do sociálneho fondu
m dotácie pre verejnú pravidelnú autobusovú dopravu
m zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v doprave
m bené transfery do zahranièia
m výdavky kapitoly tátny dlh
m platby tátu do zdravotných poisovní a Sociálnej poisovne
m tátna prémia v stavebnom sporení
m predvstupové fondy
m bený transfer pre SOU, SPV a kolské hospodárstva
m zákonné poistenie motorových vozidiel
m výdavky na rovnoaty
m náklady na civilnú slubu
m hospodárska mobilizácia
m tipendiá tudentov V a doktorandov
m mzdy a poistné duchovným
Podobný spôsob rozèlenenia je vhodný len pri ve¾mi krátkodobom uvaovaní, keï
je potrebné kráti výdavky v rámci rozpoètového roka. U z h¾adiska prípravy rozpoètu
má negatívne motivácie, ktoré sa èoraz výraznejie prejavujú v nieko¾koroènom
horizonte pouívania tohto systému a to osobitne, ak zároveò prebieha proces reformy
verejného sektora.

14

tátny rozpoèet na rok 2002, návrh na rokovanie Vlády SR, MF SR, júl 2001.
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Systému toti chýba jasná filozofia toho, èo chápe pod obligatórnymi výdavkami.
Mieajú sa v nich skutoèné zákonné nároky na transfery s prostriedkami potrebnými na
udranie súèasného poètu zamestnancov rozpoètových organizácií tátu a budov
spravovaných rozpoètovými organizáciami, do èoho sa ïalej mieajú arbitrárne urèené
prostriedky na transfer do zdravotníctva a prostriedky na financovanie tých èastí
kolstva, ktoré sú príspevkovými organizáciami. Tento fakt má viacero praktických
negatívnych dôsledkov:
m nejasná filozofia a mieanie rôznych typov výdavkov vytvára priestor na to, aby
sa v budúcnosti do obligatórnych výdavkov umiestnil èo najväèí rozsah
výdavkov. Fakt, e na obligatórne výdavky je pridelenie prostriedkov
zaruèené, dáva správcom rozpoètových kapitol motiváciu takto kona
m nejasné pravidlá pre urèenie objemu niektorých obligatórnych výdavkov
vytvárajú priestor pre strategické hry zo strany správcov rozpoètových kapitol
m zahrnutie mzdových, odvodových a energetických výdavkov rozpoètových
organizácií do obligatórnych výdavkov znamená, e správcovia rozpoètových
kapitol majú motiváciu zachováva rozpoètové organizácie, transformova
príspevkové organizácie na rozpoètové, neprivatizova ani inak sa nezbavova
existujúcich organizácií a zabezpeèova nové aktivity primárne cez vlastné
rozpoètové organizácie
m tento prístup nedáva motiváciu racionalizova v rámci rozpoètovej organizácie
poèty zamestnancov èi základné prevádzkové náklady, pretoe takýto krok by
viedol len k prideleniu niieho rozsahu prostriedkov pre kapitolu v ïalom roku
m chýba odpoveï na to, ako rozpoètova výdavky na oblasti, ktoré nezabezpeèujú
rozpoètové organizácie tátu a kde neexistuje normatív na nápoèet nárokov
(mnohé decentralizované oblasti, vysoké kolstvo)
V praxi sa navye neosvedèil doterají spôsob tlaku na racionalizáciu verejných
výdavkov. Vláda v ostatných rokoch schva¾ovala niektoré programy bez dostatoèného
finanèného krytia s tým, e správca kapitoly mal v priebehu rozpoètového roka
zabezpeèi reformy, ktoré by viedli k zníeniu výdavkov. Bez tvrdého rozpoètového
limitu, a teda skutoèného tlaku na racionalizaèné opatrenia u pri schva¾ovaní rozpoètu,
vak takýto postup nemohol by a ani nebol úspený.
Ïalím problémom je, e pri súèasnom systéme vláda v skutoènosti nevie, o èom
rozhoduje, a preto do ve¾kej miery reálne nerozhoduje. Absencia programového
prístupu znamená, e jednotliví ministri nevedia, o èom pri iných kapitolách rozhodujú.
Tam, kde sa u zaviedol programový prístup, zase vzh¾adom na nejasnú metodiku
a filozofiu posudzuje vláda prive¾a programov rôznej ve¾kosti (pozri èas 4). Pri
príprave rozpoètu preto èasto venuje rovnakú pozornos rozhodovaniu o výdavku
v objeme desiatok miliónov korún ako výdavku v hodnote miliárd korún. iadna vláda
navye nedokáe reálne posudzova rozdelenie výdavkov na podrobnejiu úroveò,
ako sú rozpoèet kapitoly, prípadne základné programy, ktoré plní, èo súèasný
systém programového rozpoètovania neberie do úvahy.
K¾úèovou otázkou vplývajúcou na neskoriu realizáciu rozpoètu sú slabiny jeho
prípravy, a to najmä fakt, e neexistuje dostatoèný tlak na presné rozpoètovanie
poiadaviek na zdroje verejných financií. Súèasný spôsob rozpoètovania umoòuje
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viacerým správcom rozpoètových kapitol podhodnoti, prípadne zataji niektoré
poiadavky s tým, e vláda bude musie problém nedostatku finanèných zdrojov aj tak
v budúcnosti riei. Správcovia kapitol necítia reálny tlak na to, aby urèité typy
výdavkov, ktoré sú v rozpoète schválené, naozaj dodrali. Môu toti v priebehu
rozpoètového roka de facto vydiera MF SR argumentmi, e ak neuvo¾ní dodatoèné
finanèné zdroje, výdavkový program skolabuje a/alebo dôjde k rastu skrytých dlhov
(neuhrádzaných faktúr a podobne). Sociálne dávky prekraèujú od roku 2000 plánované
výdavky kadý rok o 3 a 3,5 mld. Sk Poèas rozpoètového roka navye správcovia
predkladajú poiadavky na výdavky, ktoré pri príprave rozpoètu zámerne zamlèali.
Dobrým príkladom sú výdavky na uèebnice na základných a stredných kolách, ktoré
hradí M SR. Ide o kadoroène sa opakujúce výdavky, o ktorých ministerstvo vie.
Napriek tomu ich nezahrnulo do návrhu tátneho rozpoètu, ktoré pripravovalo v roku
2001 na základe schváleného výdavkového stropu. V prvých mesiacoch roka 2002
potom iniciovalo mediálny tlak na vládu, aby schválila dodatoèné prostriedky pre
kapitolu M SR na uèebnice. Schválené limity verejných rozpoètov (okrem celkového
deficitu) majú následne iba papierovú hodnotu.
Príèinou je i fakt, e výdavkové limity v rámci verejných rozpoètov nie sú dostatoène
záväzné. V prípade tátneho rozpoètu je neprekroèite¾ný aspoò jeho deficit, ostatné
zloky verejných financií (Sociálna poisovòa, zdravotné poisovne...) nie sú viazané
ani týmto limitom. Napríklad zdravotné poisovne majú zo zákona povinnos
zostavova vyrovnané rozpoèty, v praxi sa ani raz tento záväzok poèas rozpoètového
roka nepodarilo dodra. Vyrovnanos ich rozpoètov teda zostáva len v deklaratívnej
rovine. Aj zákon o tátom rozpoète umoòuje pomerne výraznú výdavkovú vo¾nos
(v roku 2002 o 15 percent).
Výsledkom je, e v ostatných rokoch skutoèné plnenie tátneho aj verejného
rozpoètu prevyovalo schválený rozpoèet o desiatky miliárd korún. V roku 2000
prekroèili skutoèné výdavky schválený tátny rozpoèet o 4,5 % HDP, v roku 2001
o 3,3 % HDP. Dôveryhodnos schváleného rozpoètu je preto ve¾mi nízka. Monos
prekraèova výdavkové limity prípadne zavádza nové programy poèas rozpoètového
roka dáva správcom kapitol nesprávne motivácie a nevytvára tlak na efektívnos.
S naèrtnutou témou súvisia aj závané deformácie v dosahu vlády na rozpoèty
verejných intitúcií, za ktorých solventnos zodpovedá. Nie vetky zloky verejných
financií, ktoré majú vlastný rozpoèet, sa toti riadia rovnako prísnymi rozpoètovými
pravidlami. Garantom solventnosti je pritom vláda, resp. tátny rozpoèet. Medzi
základné problémy patrí to, e tátny rozpoèet garantuje solventnos rozpoètov tzv.
verejnoprávnych intitúcií (Sociálna poisovòa, NÚP, Veobecná zdravotná
poisovòa), ale má len obmedzené a neefektívne nástroje na riadenie a ovplyvòovanie
plnenia a dodriavania týchto rozpoètov v priebehu rozpoètového roka. Ostatné zloky
verejnej sféry mimo tátneho rozpoètu sa riadia mäkími rozpoètovými obmedzeniami
ako centrálny rozpoèet vlády. Ich rozpoèty, ktoré schva¾uje parlament, majú len
informatívny charakter a nie je pre ne záväzný prakticky iaden limit  ani deficit, ani
výdavkový strop. Zdravotné poisovne majú napríklad zo zákona povinnos zostavi
vyrovnaný rozpoèet, neexistuje vak u povinnos takto zostavený rozpoèet aj dodra.
Vïaka tripartitnému systému riadenia v poisovniach a NÚP má zároveò vláda
obmedzené riadiace právomoci.
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Vetky predchádzajúce kroky majú zmysel len vtedy, ak pouívané údaje vystihujú
skutoènú situáciu vo verejných financiách. V súèasnosti sa pri celkovom riadení
verejných financií aj na mikroúrovni v rozpoètovej sfére pouíva úètovníctvo, ktoré
sa zameriava prednostne na tok finanèných prostriedkov, teda na príjmy a výdavky
a teda na výkaz cash flow. Hovoríme o úètovníctve na báze finanèných tokov (cash
accounting). Tento prístup neberie do úvahy záväzky a poh¾adávky, ktoré neboli
vyrovnané èi u z dôvodu insolventnosti alebo preto, e sú splatné a v budúcnosti,
ani odpisy.
Poslednou témou je vysoký poèet rozpoètových kapitol. tátny rozpoèet na rok
2002 rozdelil finanèné prostriedky do 46 kapitol. Rozde¾ovanie peòazí do prive¾kého
mnostva autonómnych kapitol zniuje efektívnos celého procesu. Vláda musí pri
tvorbe rozpoètu rozde¾ova zdroje do ve¾kého mnostva samostatných rozpoètových
jednotiek. Objem prostriedkov realizovaných jednotlivými kapitolami je pritom
výrazne odliný. Napríklad rozpoètová kapitola TASR dostala na rok 2002 pribline
78 mil. Sk, kým kapitola Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25 mld. Sk.

3.2. Zmena pri príprave rozpoètu
Pri tvorbe verejného rozpoètu15 robí vláda ako celok a tie jednotliví správcovia
rozpoètových kapitol nieko¾ko k¾úèových rozhodnutí. Navrhujeme, aby pri tomto
rozhodovaní postupovali v nasledovných tyroch krokoch:
m rozhodnutie vlády o celkovom výdavkovom strope rozpoètu
m rozhodnutie vlády o výdavkových stropoch pre jednotlivé rozpoètové kapitoly
na základe rozlíenia mandatórnych, prioritných a ostatných výdavkových kvót
m autonómna príprava konkrétneho návrhu rozpoètu jednotlivých kapitol ich
správcami v rámci obmedzení daných predchádzajúcimi rozhodnutiami vlády
m rozhodnutie vlády ako celku o korekciách v rozpoètoch predloených
jednotlivými správcami kapitol a schválenie rozpoètu ako celku
Tento postup vo svojich hrubých rysoch zodpovedá príprave rozpoètu zavedenej od
roku 2001 (pri príprave rozpoètu na rok 2002). Rozdiely, ktorým sa venujeme v tejto
èasti, by vak pod¾a náho názoru mohli ma podstatný vplyv na rozhodovací proces
a motivácie jeho úèastníkov.
Rozhodnutie vlády o celkovom výdavkovom strope rozpoètu
Základom rozhodovania o budúcoroènom rozpoète by mal by kvalifikovaný odhad
príjmov verejných rozpoètov zo strany MF SR, podopretý porovnaniami s prognózami
iných autorít (najmä NBS, prípadne priemerným odhadom analytikov komerèných
bánk). Tento bod je potrebné zdôrazni preto, e prax z minulosti, keï rezort financií
zámerne podhodnocoval predpokladané príjmy, tie prispela k zníeniu dôveryhodnosti
Predkladané návrhy sa dajú uplatni nezávisle od integrácie verejných rozpoètov aj pri príprave tátneho
rozpoètu.
15
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schváleného rozpoètu. Súèasou odhadu by mal by aj scenár odhadu príjmov pri
zmenách daòových sadzieb/iných opatreniach, a to najmä ak vláda indikuje politickú
ochotu zvái aj tieto kroky. Druhým krokom je politické rozhodnutie vlády
o maximálnom akceptovate¾nom deficite/minimálnom akceptovate¾nom prebytku
verejných financií. Celkový výdavkový strop (E) je súètom predpokladaných verejných
príjmov a akceptovate¾ného deficitu verejných financií (prípadne rozdielom medzi
predpokladanými verejnými príjmami a minimálnym prebytkom).
Algoritmus pre rozhodnutie vlády o výdavkových stropoch pre jednotlivé
rozpoètové kapitoly
Hneï na úvod je potrebné zdôrazni, e v tejto fáze sa urèuje len celkový
výdavkový strop pre rozpoètovú kapitolu, NIE jednotlivé typy výdavkov v jej rámci.
Výdavky, s ktorými sa v tejto fáze pracuje, sú len premennými v algoritme na
urèenie výdavkového stropu kapitoly. Skutoèné výdavky na konkrétne oblasti sa urèia
a v ïalej fáze. Toto rozlíenie je ve¾mi dôleité.
Navrhovaný algoritmus pracuje s tromi typmi výdavkov:
m oèakávaná potreba mandatórnych (povinných) výdavkov v rámci kapitoly
m politické rozhodnutie vlády o rozsahu prioritných výdavkov pre jednotlivé
kapitoly
m reziduálna (zostávajúca) suma výdavkov pre jednotlivé kapitoly - tzv. tandardné
výdavky
Výdavkový limit pre správcu kapitoly, ktorý si bude môc rozpísa na svoje
programy16, vláda urèí ako súèet mandatórnych, prioritných a tandardných typov
výdavkov kapitoly: Ek = Mk + Pk + Rk

Oèakávaná potreba mandatórnych výdavkov (M) pozostáva zo zákonných
transferov tretím osobám (dávky sociálnej pomoci, sociálne dávky, splátky úrokov
tátneho dlhu a realizovaných tátnych záruk, príspevky vlády SR na èlenstvo
v medzinárodných organizáciách a v budúcnosti i platby SR do spoloèného rozpoètu
Európskej únie). Táto skupina výdavkov si vyaduje jasnú definíciu, pretoe bude od
ostatných verejných výdavkov výrazne izolovaná. Je nutné zdôrazni, e medzi
mandatórne výdavky patria také, ktoré rozpoèet poskytuje na základe záväzkov
tretím osobám. Tie na ne majú zákonný nárok, alebo by ich neplnenie viedlo
k defaultu tát u a porueniu medzinárodnej zmluvy. Znamená to, e v prípade
neplnenia rozpoètových príjmov nie je moné na takýchto výdavkoch uetri
racionalizáciou alebo zefektívnením èinnosti verejnej sféry bez zmeny nárokovate¾nosti.
Zároveò bez legislatívnych zmien nie je moné èerpanie takýchto výdavkov zastavi, ak
je schválený limit nedostatoèný.
Mk oznaèuje oèakávanú potrebu mandatórnych výdavkov, ktoré kapitola
spravuje na základe zákonnej zodpovednosti a ktorých odhad je vecou technickej

Tento postup je moný aj pred tým, ne celý rozpoèet prejde na programový prístup. V tom prípade budú
správcovia rozpisova pod¾a doteraz platných klasifikácii.
16
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expertízy MF SR a správcov jednotlivých kapitol. V tejto súvislosti je nevyhnutné
poveda, e ak má MF SR ma dominantné postavenie v rozpoètovom procese, musí
ma vlastné kapacity schopné prognózova mandatórne výdavky v rámci rôznych
makroekonomických a iných scenárov.
Objem mandatórnych výdavkov v roku 2002 by predstavovali napríklad
rozpoètované výdavky na:17
m splátky úrokov zo tátneho dlhu: 40,3 mld. Sk
m dávky sociálnej pomoci: 13,9 mld. Sk
m dávky sociálneho zabezpeèenia: 15,9 mld. Sk
Ako vidíme, mandatórne výdavky by dominovali najmä v kapitole tátny dlh,
v kapitole rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, výrazné sumy by sa vak vyskytovali
aj v iných rezortoch, napríklad v rezorte financií (bonifikácie na hypotekárne úvery
a stavebné sporenie) èi kolstva (viaceré typy tipendií).
Osobitnou témou je vzah so samosprávnymi krajmi a obcami v rámci
decentralizácie kompetencií. Zákon o rozpoètových pravidlách predpokladá tzv.
decentralizaènú dotáciu krajom a obciam, ktorá sa bude kalkulova na základe
normatívov urèených ministerstvami v jednotlivých oblastiach. V oblasti kolstva
existuje zákon o financovaní základných a stredných kôl a kolských zariadení,
z ktorého vychádzajú normatívy v tejto oblasti. Ak z týchto normatívov mono
jednoznaène vypoèíta sumy, ktoré sa majú v danej oblasti transferova obciam
a samosprávnym krajom, mala by by táto suma súèasou mandatórnych výdavkov. Ak
by z konkrétneho normatívu nebolo moné urèi jednoznaènú sumu alebo normatív
neexistuje, mali by by tieto výdavky súèasou tandardných, ostatných výdavkov.
Ïalou dôleitou kategóriou je podiel rozpoètovej kapitoly na rozdelení
prioritných výdavkov - Pk. Z celkového výdavkového stropu verejných financií vláda
po analýze mandatórnych výdavkov vyèlení celkovú sumu prioritných výdavkov (P)
urèenú na strategické riadenie verejných financií, teda na to, aby vláda mala explicitný
manévrovací priestor, v rámci ktorého môe zvyova objem financií do vybraných
oblastí. P sa rozdelí medzi jednotlivé kapitoly spôsobom, ktorý primárne odzrkad¾uje
politické rozhodnutie vlády o tom, ku ktorým oblastiam chce by tedrejia, pretoe ich
pokladá za prioritné. Preto nemoné hovori o technickom/odbornom modeli urèenia
Pk. Napriek tomu mono odporúèa vyui programový prístup k riadeniu verejných
financií na to, aby vláda v praxi viazala rozdelenie prioritných výdavkov na urèité
programové prís¾uby ministrov - teda kvantitatívne a kvalitatívne záväzky
v konkrétnych programoch.
Suma ostatných - tandardných - výdavkov (R) by mala by nástrojom stability
ve¾kej èasti verejných financií. Nelo by o nízku sumu, ale o to, èo by zostalo po
odpoèítaní mandatórnych a prioritných kvót od celkového výdavkového stropu. Suma
tandardných výdavkov by sa rozde¾ovala medzi kapitoly pod¾a historického princípu,
na základe porovnania minuloroèných nemandatórnych výdavkov (teda R a P) a sumy
ostatných výdavkov, ktorá je k dispozícii v tomto roku (R). Ich porovnaním vznikne
Pri integrácii do verejného rozpoètu by medzi mandatórne výdavky patrili napríklad aj výdavky na
dôchodky platené verejnými intitúciami a podpora v nezamestnanosti, respektíve deficity oproti vlastným
zdrojom intitúcií, ktoré ich vyplácajú.
17
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koeficient medziroèného nárastu. R by reálne predstavovalo základ výdavkového stropu
napríklad pre oblasti vzdelávania, obrany, vnútra a spravodlivosti, kultúry a ivotného
prostredia, kde nie je ve¾ký podiel mandatórnych výdavkov.
Fungovanie navrhovaného systému vak nie je automatické - vyaduje systém
skorého varovania. Pri nízkom raste/poklese príjmov, prudkom raste mandatórnych
výdavkov èi vyèlenení vysokej sumy na priority by sa toti mohlo sta, e pre mnohé
kapitoly, v ktorých dominujú tandardné výdavky (R), by tento prístup viedol
k výraznému nominálnemu poklesu medziroèného výdavkového stropu èi k inej situácii,
ktorú nie je moné riei úspornými rozhodnutiami na úrovni správcu kapitoly. Takáto
situácia by po schválení rozpoètu neviedla ku kredibilnému tlaku na zmeny
výdavkových programov. Inými slovami, navrhovaný systém predstavuje algoritmus na
pride¾ovanie výdavkových stropov jednotlivým aktérom rozpoètového procesu, ktorý
hladko funguje v rámci benej kombinácie stability a strategického riadenia verejných
financií. Ak existuje vo verejných financií ich nadtandardná miera vnútorného napätia,
iadny takýto systém ho sám nevyriei. Napätie môe zníi len v spojení
s krátkodobými alebo strednodobými rozhodnutia o zmene v konkrétnych programoch,
politikách èi zákonoch. Ak pri príprave jednoroèného rozpoètu MF SR nadobudne
presvedèenie, e pri odhadovaných príjmoch sa mandatórne výdavky a vládou urèený
rozsah priorít nedajú v najbliom roku financova bez kolapsu mnohých iných oblastí,
bude musie vládu na tento fakt upozorni. (V realite budú rôzne scenáre súèasou
východísk tátneho rozpoètu, ktoré MF SR predkladá vláda v apríli a máji
predchádzajúceho roka.)
Vláda bude musie buï pripravi kroky na zvýenie príjmov, alebo kolektívne
rozhodnú o zníení objemu prioritných výdavkov. Ak ani v tomto prípade nedokáe
dospie k prijate¾ným výsledkom, bude musie meni mandatórne výdavky. V tomto
prípade by vak opä malo plati pravidlo, e ak správca kapitoly chce, prípadne na
príkaz vlády musí zníi výdavky na mandatórne úèely, bude musie navrhnú potrebné
legislatívne zmeny, ktoré vláda schva¾uje spolu s návrhom zákona o verejnom rozpoète.
Nestaèí teda zniova strop bez zmien v politike, ktoré k výdavkom vedú.
Autonómna príprava návrhu rozpoètu jednotlivých kapitol ich správcami
a schválenie rozpoètu ako celku
V rámci predchádzajúcej fázy sa urèil pre jednotlivé kapitoly len celkový výdavkový
strop, ale nie rozdelenie tohto limitu na jednotlivé programy. Na základe tohto stropu
pripravia jednotliví správcovia návrh svojho rozpoètu. Pri príprave návrhu rozpoètu
budú správcovia kapitol musie rozliova medzi mandatórnymi a ostatnými
výdavkami.
m sumu a rozdelenie mandatórnych výdavkov Mk budú správcovia rozpoètových
kapitol navrhova v súlade s odhadmi realizovanými v predchádzajúcej fáze.
Správcovia budú môc navrhnú niie mandatórne výdavky oproti tým, ktoré
boli odhadnuté v rámci predchádzajúcej fázy, len vtedy, ak predloia aj
legislatívny návrh, ktorý by takéto zníenie umoòoval. V tom prípade budú
môc uetrené prostriedky poui na rozpoètovanie ostatných výdavkov.
m rozdelenie súètu Pk a Rk medzi jednotlivé oblasti budú môc správcovia kapitol
navrhnú samostatne tak, aby sa zachovala motivácia etri tam, kde toho
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správca je schopný a presunú tieto výdavky do pre neho prioritných oblastí. Na
druhej strane vzniká otázka pouitia sumy pridelenej v rámci prioritných
výdavkov. Jej rieenie vyplynie zo spôsobu, ako vláda bude pride¾ova prioritné
výdavky. Ak ich bude pride¾ova na konkrétny úèel (napríklad na zvýenie
výstavby nájomných bytov), bude správca týmto pri príprave viazaný. Tu má
vláda koneèné slovo cez schva¾ovanie rozpoètu ako celku.
m takto predloené návrhy zjednotí MF SR do návrhu rozpoètu predloeného na
rokovanie vlády, ktorá bude môc pred schválením realizova kolektívne
korekcie (napr. ak minister navrhne pouitie pridelených prostriedkov v rozpore
s celkovými prioritami vlády, v rozpore so zásadnou prioritou niektorej strany
a pod.)
Navrhovaný systém má (ako kadý iný) svoje nevýhody a rezervy, vyhne sa vak
niektorým deformáciám súèasného systému:
m zavedie jasnú metodiku urèenia výdavkov, na ktoré sa automaticky
pride¾ujú finanèné prostriedky a to prostredníctvom kritéria nároku na transfer
tretím osobám. Odstráni sa tak priestor na to, aby sa v budúcnosti do
mandatórnych výdavkov umiestnil èo najväèí rozsah výdavkov ako aj
nejasnému prístupu k ich urèeniu
m spolu s inými opatreniami vytvorí tlak na pravdivé rozpoètovanie
mandatórnych výdavkov u v úvode rozpoètového procesu
m uvedenou definíciou mandatórnych výdavkov sa odstránia motivácie pre
správcov rozpoètových kapitol preferova urèitý typ zabezpeèenia
verejných sluieb (cez rozpoètové organizácie) a nestratí sa motivácia
racionalizova v rámci organizácie poèty zamestnancov èi základné prevádzkové
náklady
m umoní vláde cez nastavenie medziroèného koeficientu na tandardné výdavky
(R) dolaïova tlak na úspory v menej prioritných oblastiach a cez prioritné
výdavky (P) ich naopak strategicky riadi
m umoní vak autonómiu správcom rozpoètových kapitol navrhova v rámci
urèeného výdavkového stropu presuny medzi jednotlivými výdavkovými
programami
Zdanlivou nevýhodou uvedeného prístupu je, e na prvý poh¾ad nevynucuje
systémové reformy sociálnych dávok a iných mandatórnych výdavkov, keïe
zaruèuje pridelenie prostriedky na mandatórne typy výdavkov. Táto námietka je do
urèitej miery oprávnená, pod¾a náho názoru je vak tento problém nevyhnutné riei
najmä v rámci strednodobého rozpoètu, ktorý ukáe udrate¾nos verejných financií.
Ïalou protizbraòou je fakt, e pri napätých verejných financiách bude bez zmien
v mandatórnych výdavkoch hrozi rozpad rozpoètu, èo navrhovaný systém ukáe jasne
u pri urèovaní výdavkových stropov na rozdiel od súèasného stavu, keï sa jednoducho
rozpoètujú podhodnotené sumy. Tento prístup bude vytvára reálnejí tlak na reformy
mandatórnych programov.
Na záver je ete potrebné podrobnejie hovori o vzahu medzi navrhovaným
systémom a strednodobým rozpoètom. Návrh rozpoètovania v roènom horizonte je
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formulovaný tak, aby priniesol pridanú hodnotu aj bez simultánneho uplatnenia
strednodobého prístupu - aby dokázal fungova samostatne. Pri uplatnení strednodobého
prístupu by sa táto metodika pouila nielen na vytváranie oficiálneho roèného rozpoètu
na najblií rok (napr. 2003), ale aj na prípravu predpokladaných rozpoètov na ïalie
tri roky (napr. 2004 - 2006). Práve preto sa v èasti 2 nehovorilo podrobnejie o tom, ako
vytvori konkrétny predpokladaný rozpoèet na tvorroèné obdobie. Inými slovami,
uvádzaná metodika na tvorbu roèného rozpoètu sa uplatní aj na ïalie roky a tak sa
vytvorí prepojenie krátkodobého a strednodobého horizontu.
3.3. Dodriavanie rozpoètov a ich zmena poèas rozpoètového roka
Dôveryhodnos schválených verejných rozpoètov zniuje i fakt, e ich výdavkové
limity nie sú dostatoène záväzné. Prináa to významné ruivé momenty do systému
riadenia verejných financií a to najmä fakt, e schválené limity verejných rozpoètov
(okrem celkového deficitu) majú iba papierovú hodnotu.
Navrhujeme, aby okrem deficitu verejného rozpoètu boli rovnako záväzným
ukazovate¾om aj verejné výdavky, a to na úrovni celkového výdavkového limitu, ako
aj limitu na úrovni rozpoètovej kapitoly. Zavedenie výdavkového limitu by prinieslo
vyiu zodpovednos správcu kapitoly pri pouívaní pridelených finanèných
prostriedkov a zároveò by zvyovalo nároky aj na fázu prípravy rozpoètu. Posilnenie
samostatnosti kapitoly pri príprave rozpoètu musí by spojené so zvýeným tlakom na
jej finanènú disciplínu. Ministerstvu financií by rozpoètové pravidlá nedovo¾ovali bez
významných administratívnych prekáok vyhovie poiadavkám správcov kapitol na
uvo¾nenie dodatoèných finanèných zdrojov.
Zavedenie výdavkového limitu vak nemôe ma absolútnu platnos a to najmä
z dôvodu, e pri schva¾ovaní rozpoètu sa mnohé výdavky nedajú naplánova úplne
presne. Je preto iaduce posilni funkciu rezervy vlády. Rezerva by mala riei nesúlad
medzi schválenými výdavkami a reálnym vývojom. Zdôrazòujeme, e vládna rezerva by
mala plni funkciu skutoènej makroekonomickej rezervy, a preto by mala dosahova
nieko¾ko miliárd korún, konkrétne 2-3 % oèakávaných výdavkov. Mala by slúi ako
poistka na dopredu nepredvídate¾né udalosti, ktoré si vyiadajú èerpanie verejných
prostriedkov, kurzové pohyby a pod. O pouití rezervy by kolektívne rozhodovala vláda.
Po vyèerpaní vládnej rezervy by prekroèenie výdavkového limitu kapitoly
schva¾oval parlament na návrh vlády, a to novelou zákona o verejnom rozpoète.18
V prípade hrozby výrazného prekroèenia výdavkového limitu, ktoré je dôsledkom
nesprávneho rozpoètovania, je politický trest za nedodranie rozpoètu v podobe nutnosti
rokova s ministerstvom financií/vládou o uvo¾není dodatoèných finanèných
prostriedkov nedostatoèný. Naopak, ako sme u uviedli, rezorty tento spôsob získavania
zdrojov vedome vyuívajú a najèastejie argumentujú hrozbou kolapsu finanène
podhodnoteného programu. Nutnosou novelizácie zákona o verejnom rozpoète
v Národnej rade SR by sa vak zvýenie limitu výdavkov stalo administratívne

18

S výnimkou delimitácií.
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i politicky aie priechodným. Prijatie nového programu s finanèným dosahom na
prebiehajúci rozpoètový rok by tie musela sprevádza novela zákona o verejnom
rozpoète. V súèasnosti sa pri prijímaní nových programov síce uvádza aj ich dosah na
tátny rozpoèet, ale má len deklaratívnu polohu, ktorá zo spomínaných dôvodov
k nièomu nezaväzuje.
Nevyhnutnos navrhovaného politického trestu za prekroèenie výdavkov
vyplýva i z toho, e akýko¾vek systém riadenia a kontroly verejných financií síce dokáe
zariadi, aby kapitola neprekroèila svoj výdavkový limit, ale nie je schopný zabráni
vzniku reálneho záväzku nad rámec dostupných finanèných prostriedkov.
Navrhujeme zvýi funkènos tohto systému jeho spojením so zavedením systému
mandatórnych výdavkov a ich úèelového viazania.19 Mandatórne výdavky budú pri
príprave rozpoètu nároèné na ich presný ex ante odhad. V prípade podhodnotenia toti
nebude bez administratívnych a politických prekáok moné sanova ich z iných
výdavkov. Správca takýchto výdavkov sa zároveò nebude môc spolieha na pouitie
nadhodnotených mandatórnych výdavkov na iné úèely. Rizikom ostrého odlíenia
mandatórnych výdavkov môe by snaha správcov kapitol, aby sa postupne ich výdavky
presúvali práve medzi túto skupinu. Týchto rizík by si vláda mala by vedomá aj pri
prijímaní legislatívy, ktorá zvyuje finanèné poiadavky, prípadne zavádza nové
mandatórne výdavky. Limit by mal vytvára tvrdý tlak na správny odhad. Vláda u
nieko¾ko rokov schva¾uje napríklad výdavky na sociálne dávky s vedomím, e rozpoèet
je v tejto oblasti podhodnotený.

3.4. Integrácia verejných rozpoètov
Súèasný systém verejných financií na Slovensku vykazuje závanú nerovnováhu
v oblasti zodpovednosti a právomocí vlády. Nie vetky zloky verejných financií, ktoré
majú vlastný rozpoèet mimo tátneho rozpoètu, sa toti riadia rovnako prísnymi
rozpoètovými pravidlami. Garantom solventnosti je pritom vláda, resp. tátny rozpoèet,
má vak len obmedzené nástroje na riadenie a ovplyvòovanie plnenia a dodriavania
týchto rozpoètov v priebehu rozpoètového roka.
Problém integrácie verejných rozpoètov sa nedá riei iba reformou riadenia
verejných financií. Cie¾om tejto publikácie nie je navrhova reformy jednotlivých
programov, ktoré verejný sektor financuje. Mnohé z nich sú toti závislé od politického
rozhodnutia vlády (verejné vs. súkromné zdravotníctvo, reforma dôchodkového systému
atï.) Obmedzíme sa preto na nieko¾ko základných odporúèaní, ktoré sú dôleité pre
efektívnejí manament verejných rozpoètov.
Zásadným je rozlíenie rôznych súèastí verejných financií pod¾a toho, èi sú finanène
samostatné a sebestaèné. Inými slovami, otázka znie: existuje systémové riziko toho, e
Úèelové viazanie by sa malo realizova tým, e mandatórne výdavky budú v rámci kapitoly zvyèajne
predstavova jeden alebo viac samostatných programov alebo podprogramy, pri ktorých by sa uplatnilo
záväzné viazanie prostriedkov aj na úroveò podprogramov. Tento postup vak v niektorých prípadoch
nemusí by vhodný a mohol by výrazne deformova programové rozpoètovanie. V tom prípade
odporúèame klasické úèelové viazanie.
19
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organizácia nebude schopná pokry svojimi príjmami svoje výdavky, t.j. neexistuje
automatický a funkèný mechanizmus zabezpeèujúci vyrovnanos rozpoètu? Je v tom
prípade tát tým, kto zaruèuje jej solventnos, respektíve zabezpeèenie jej sluieb?
Ak je odpoveï na obe otázky áno, mal by rozpoèet tejto organizácie podlieha iným
pravidlám ako rozpoèet organizácie, kde je odpoveï nie.
Pod¾a náho názoru v súèasnosti nie sú finanène samostatné napríklad:
m Sociálna poisovòa
m Národný úrad práce
m zdravotné poisovne
Naopak, za finanène samostatné mono povaova:
m Slovenský pozemkový fond
m obce
m VÚC
m FNM
Za nejasné povaujeme postavenie napríklad:
m STV
m SRo
Rozpoèty finanène samostatných intitúcií by mali ma najmä informaèné povinnosti
voèi MF SR pri príprave a realizácii celkového verejného rozpoètu. Súèasný systém
urèený v zákone o rozpoètových pravidlách mono v zásade povaova za vyhovujúci.
Rozpoèty finanène nesamostatných intitúcií by mali by minimálne súèasou
zákona o verejnom rozpoète. Je to minimálny predpoklad k tomu, aby archa
dodriavania schválených limitov verejných rozpoètov (výdavkový strop, deficit)
neleala iba na správcoch kapitol tátneho rozpoètu ako v súèasnosti. tát by mal
u finanène nesamostatných intitúcií zavies prísne rozpoètové obmedzenia, zhodné
s obmedzeniami v tátnom rozpoète, a to nutnos dodra schválené rozpoètové saldo
a výdavkový limit. Napríklad výdavky Sociálnej poisovne a Národného úradu práce
majú mandatórny charakter. Keï môe vláda pod¾a náho návrhu tlaèi na správcu
kapitoly tátneho rozpoètu, aby presne odhadoval mandatórne výdavky a riadil sa
prísnymi rozpoètovými obmedzeniami, nie je dôvod, aby takéto pravidlá nedodriavali
aj správcovia poistných fondov. V osobitnom prípade zdravotných poisovní je
nevyhnutné prispôsobova rozsah výdavkov príjmom (alebo naopak), aby zdravotné
poisovne dodrali limity schválené v rozpoète. Konkrétna podoba závisí od reformných
krokov v zdravotníctve.
V nadväznosti na konkrétne reformy jednotlivých oblastí navrhujeme, aby sa vláda
rozhodla pre jednu z dvoch alternatív pri kadej finanène nesamostatnej intitúcii:
m reformu vedúcu k zásadnej miere finanènej samostatnosti a sebestaènosti a z toho
vyplývajúcej autonómie rozpoètu.
m ak vláda takýto krok nechce urobi a chce zachova uiu mieru integrácie týchto
intitúcií do verejných financií, mala by zvái, èi charakter ich programov je
nato¾ko pecifický, jedineèný a odliný od programov tátneho rozpoètu, aby
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boli od neho oddelené. Vznik samostatných verejnoprávnych poistných intitúcií
na Slovensku mal vyvola aj reformy programov, ktoré financujú. Doteraz sa tak
stalo iba v obmedzenej miere. Takzvaný poistný systém, na základe ktorého
financujú výdavkové programy zdravotné poisovne, Sociálna poisovòa, èi
NÚP, sa toti zatia¾ v praxi neodliuje od priebeného financovania programov z
daní a odvodov, ktoré nemá s poistením niè spoloèné. Nenavrhujeme zruenie
týchto intitúcií. Ak sa vak vláda rozhodne, e ich neurobí finanène
samostatnými, mali by sa sta rozpoètovou kapitolou tátneho rozpoètu.
To, kam zaradi konkrétnu èas verejných financií, je vecou politického
presvedèenia aj individuálnych pecifík. iadna èas verejných financií by vak
pod¾a náho názoru nemala by spadnutá medzi tieto dve funkèné alternatívy so
vetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré poznáme z 90. rokov.
3.5. Presnos a výpovedná hodnota verejných rozpoètov
Pre riadenie verejných financií má k¾úèový význam aj poznanie skutoèného stavu
hospodárenia tátu a jeho jednotlivých zloiek. Primárnym nástrojom na získavanie
informácií v tejto oblasti je úètovníctvo. V úètovníctve existujú tri základné výkazy:
m súvaha (bilancia aktív a pasív)
m výkaz ziskov a strát (bilancia nákladov a výnosov)
m výkaz cash flow (bilancia príjmov a výdavkov)
Rozdiel medzi výkazom ziskov a strát a výkazom cash flow spoèíva v tom, e výkaz
ziskov a strát berie do úvahy èasové rozlíenie nákladov a výnosov, zatia¾ èo výkaz cash
flow sa sústreïuje na zaznamenanie finanèných tokov, teda výdavkov a príjmov.
Z h¾adiska uvaovania o reforme riadenia verejných financií to zjednoduene znamená,
e výkaz cash flow neberie do úvahy záväzky a poh¾adávky, ktoré neboli vyrovnané
èi u z dôvodu insolventnosti, alebo preto, e sú splatné a v budúcnosti ani odpisy.
V súèasnosti sa pri celkovom riadení verejných financií, ako aj na mikroúrovni
v rozpoètovej sfére pouíva úètovníctvo, ktoré sa zameriava prednostne na tok
finanèných prostriedkov, teda na príjmy a výdavky, a teda na výkaz cash flow.
Hovoríme o úètovníctve na báze finanèných tokov (cash accounting). Z h¾adiska
medzinárodných tandardov ide o model zaloený na metóde Medzinárodného
menového fondu Government Finance Statistics (GFS) z roku 1986.
Naopak, európska metodika ESA95 vychádzajúca zo systému národných úètov
a inovovaná metodika IMF z roku 2001 (GFS 2001) sú zaloené na mylienke zachytenia
príjmov a výdavkov nie na báze cash-flow, ale na základe okamihu ich vzniku. Konkrétne
medzi GFS 1986 a ESA95 mono pozorova nasledovné konkrétne rozdiely:
m metóda GFS 1986, ktorú pouíva MF SR, zaznamenáva operácie na báze cash
(keï je hotovos prijatá alebo zaplatená), kým ESA95 pouíva akruálne princípy
(keï právo alebo hodnota vznikne). To vedie k výrazným rozdielom v prípade
akumulácie nedoplatkov pri príjmoch ale i výdavkoch
m pod¾a GFS privatizaèné príjmy v prípade, keï sú predaje výsledkom
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hospodárskej politiky (conducted for policy purposes), sa zahàòajú do poloky
poskytnuté úvery mínus splátky, a teda redukujú deficit. ESA ich povauje za
finanèné operácie bez vplyvu na rozpoètové saldo
m náklady na poistné odvody pracovníkov tátnej a verejnej správy sú v GFS
predmetom konsolidácie, kým ESA ich zahàòa do mzdových výdavkov
(v prípade R) a do príjmov poistných fondov (SP, zdravotné poisovne, NÚP)
m GFS nezahàòa úrokové náklady na ozdravenie bánk, kým v prípade ESA sú to
bené výdavky
V prípade Slovenska to znamená výrazné rozdiely vo vykázanom hospodárení
verejných financií, ktoré zobrazuje nasledovná tabu¾ka:
Tabu¾ka 3.1: Hospodárenie verejných financií SR - rozdiely medzi GFS 1986
a ESA95 (v % HDP)
GFS

ESA

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

39,0

36,8

32,9

32,7

47,6

46,1

46,4

45,8

daòové a odvodové

31,8

32,4

28,4

29,0

34,4

33,7

33,8

33,5

Výdavky

39,6

41,8

41,0

37,0

54,2

52,2

52,9

52,2

22,3

22,9

24,6

21,1

26,5

26,3

26,1

25,2

mínus splátky

3,1

-3,1

-4,2

-0,8

-

-

-

-

Deficit/prebytok

-3,6

-2,0

-3,9

-3,5

-6,6

-6,1

-6,4

-6,3

Príjmy
z toho

z toho sociálne
transfery a dotácie
Poskytnuté pôièky

Zdroj: OECD
Pozn.: Za rok 2001 a 2002 rozpoèet, za ostatné roky skutoènos
Na úrovni celkových verejných financií sú v tejto súvislosti najväèím problémom
tátne záruky a pouitie privatizaèných príjmov.
Typickým príkladom súèasného skres¾ovania sú výdavky spojené s realizáciou tátnych
záruk. Napriek tomu, e si kadoroène vyadujú nieko¾ko miliárd korún, z poh¾adu
výkazov o hospodárení tátneho rozpoètu akoby neexistovali. Pri zostavovaní rozpoètu ich
vláda v ostatných rokoch zaraïuje do tzv. memorandovej poloky, ktorú financuje
z privatizaèných príjmov. Prijaté zmeny v legislatívnej úprave záruk viedli k tomu, e
realizovaná tátna záruka sa povauje za návratnú finanènú výpomoc, ktorú je dlník
povinný vráti. Návratnos týchto výpomocí vak dosahuje len nieko¾ko percent objemu
realizovaných záruk.
V praxi to vyzerá tak, e v èase poskytnutia tátna záruka ete nie je povaovaná za
bený výdavok (je to podsúvahový záväzok) a v èase realizácie ju u tát zaraïuje do
kategórie dlhov z minulosti, ktoré je moné financova z privatizaèných príjmov bez
toho, aby zvyovali výdavky tátneho rozpoètu (a jeho deficit).
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Obdobná situácia existuje aj pri uhrádzaní dlhov napríklad v zdravotníctve, alebo tzv.
výkonov vo verejnom záujme (eleznice). Dlhy zdravotníckych zariadení vo forme
neuhradených faktúr za dodávky tovarov a sluieb vláda riei privatizaènými zdrojmi.
Podobne sa napríklad so eleznicami dohodla na postupnom splatení výkonov vo verejnom
záujme, èo je vlastne dotácia z verejných zdrojov na to, e eleznice udriavajú cestovné
pod úrovòou nákladov. Tieto výdavky (resp. záväzky) vláda do rozpoètovej bilancie
nezahrnula a nezahàòa v èase ich vzniku, ale ani v èase ich úhrady, pretoe ich u zaradí do
kategórie starých dlhov, ktoré financuje z privatizácie. A teda ich nepoèíta medzi výdavky
(a deficit) verejných financií.
Navrhujeme, aby Slovensko èo najskôr prelo na metodiku ESA95, ktorá je
záväzná z h¾adiska vstupu do EÚ èi plnenia maastrichtských kritérií a zároveò
poskytuje presnejí obraz vývoja vo verejných financiách. To by znamenalo, e
privatizaèné príjmy by nezniovali deficit verejných financií a zapoèítanie urèitej èasti
tátnych záruk do deficitu verejných financií. Súvislosami týchto zmien na úrovni
rozpoètovej jednotky sa zaoberáme v kapitole 5.
3.6. Rieenie zniovania poètu rozpoètových kapitol
tátny rozpoèet na rok 2002 rozdelil finanèné prostriedky do 46 kapitol. Rozde¾ovanie
peòazí do prive¾kého mnostva autonómnych kapitol zniuje efektívnos celého procesu.
Programy, ktoré vykonávajú jednotlivé kapitoly, sú kvantitatívne výrazne odliné.
Odporúèame preto zvái, èi je existencia rozpoètovej kapitoly, ktorá spravuje relatívne
nízky objem finanèných prostriedkov, opodstatnená. Táto reforma by bola osobitne dôleitá
v súèinnosti s prechodom na programové rozpoètovanie.
Vláda by mala pri urèovaní výdavkových limitov deli finanèné prostriedky do pribline
rovnakých skupín. Základným kritériom pri rozhodovaní o zaèlenení samostatnej kapitoly
do väèieho celku by preto mohla by analýza, èi sa rozpoèet takejto kapitoly dá povaova
aspoò za samostatný program. Navye by vláda mohla zvái, èi je nevyhnutná
samostatnos kapitoly i v prípade, e jej rozpoèet pokrýva iba jeden program. Efektívnym
rieením by mohlo by zaèlenenie takejto kapitoly ako programu, resp. podprogramu do inej
kapitoly.
Tak by sa docielil stav, keï by existovalo len 20-25 rozpoètových kapitol, ktoré by sa
mohli ïalej zmysluplne deli na programy, a to najmä pri väèích kapitolách. Zvýila by sa
tak funkènos strategického manamentu verejných financií zo strany vlády.
Takýto postup by za urèitých okolností mohol ma nepriaznivé dôsledky napríklad na
nezávislos regulaèných a kontrolných orgánov, ktoré by boli najhorúcejími kandidátmi na
zaèlenenie do inej rozpoètovej kapitoly. Správca takejto spojenej kapitoly by zároveò mohol
dosta nevhodnú motiváciu. Pri tvorbe rozpoètu by toti mohol potláèa poiadavky
takýchto orgánov na úkor svojich vlastných, pôvodných výdavkov. Preto navrhujeme,
aby prostredníctvom programov/podprogramov, ktoré nezávislé orgány robia, boli ich
rozpoèty úèelovo viazané. Vláda by im pri tvorbe rozpoètu garantovala tandardnú
medziroènú zmenu výdavkov na úrovni koeficientu rastu/poklesu ostatných výdavkov (R),
prípadne celkovej medziroènej zmeny výdavkov. Vláda ako kolektívny orgán má navye
monos ovplyvòova tvorbu rozpoètu prostredníctvom prioritných výdavkov.
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4. Riadenie verejných financií a programový spôsob
uvaovania20
4.1. Programový spôsob uvaovania ako spoloèný princíp vízie
Spoloèným prvkom, ktorý sa pod¾a náho názoru týka vetkých úrovní riadenia
verejných financií je tzv. programový spôsob uvaovania o verejných financiách. Jeho
princípy a uplatnenie na Slovensku prezentuje táto kapitola.
Ako u bolo naznaèené v úvode (viï èas 1), v predkladanom materiáli rozoznávame
v systéme rozpoètovania a riadenia verejných výdavkov tyri úrovne siahajúce od
vrcholovej úrovne vlády, NR SR a MF SR a po úroveò organizaèných zloiek
implementaèných agentúr21
Kadý systém riadenia verejných financií, ktorý má ambície prispie k efektívnemu
a transparentnému vyuívaniu verejných prostriedkov, musí poskytova odpovede na
nasledovné otázky:
m existuje na kadej úrovni jasný vlastník finanèných prostriedkov, ktorý
zodpovedá za ich pouitie?
m vie vyia úroveò urèi, na aký úèel niej úrovni pride¾uje finanèné prostriedky
a vie vynúti dodranie ich pouitia na stanovený úèel ?
m existuje monos zmysluplnej kontroly a diskusie o pridelených a vynaloených
verejných prostriedkoch v rámci rozhodovacích a kontrolných orgánov, ako aj zo strany
verejnosti?
Kadý systém riadenia verejných financií, ktorý nie je zamaskovaným chaosom,
poskytuje na predkladané otázky odpoveï áno. Èo vak táto odpoveï znamená závisí
od toho, èo chápeme pod slovom úèel.
Pri tradièných prístupoch k tvorbe rozpoètu vychádzajúcich z ekonomického
èlenenia výdavkov sa urèuje, ko¾ko finanèných prostriedkov sa rozpoètovým
kapitolám pride¾uje na mzdy, odvody, tovary a sluby a transfery. Rozliuje sa aj
medzi benými a kapitálovými výdavkami. Vláda teda pri údajoch o rozpoètových
kapitolách vie, ko¾ko peòazí pride¾uje jednotlivým ministrom a iným správcom
rozpoètových kapitol. Vie napríklad, e Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR
v roku 2002 môe priamo alebo prostredníctvom svojich organizácií vynaloi na
mzdy 1,19 mld. Sk, iným organizáciám alebo jednotlivcom môe previes na bené
výdavky 3,92 mld. Sk a na kapitálové výdavky má strop 12,41 mld. Sk.22 V rámci svojho
Nae úvahy budeme ilustrova príkladmi z rezortu ministerstva kolstva, ktorého rozpoètová kapitola
prela v roku 2002 ako prvá rozpoètová kapitola riadená ministerstvom na plné programové
rozpoètovanie. Na plné programové rozpoètovanie preli v roku 2002 ete rozpoètové kapitoly SAV,
Ústavného súdu a Najvyieho súdu.
21
Medzi úrovòou 2 a 3 sa v niektorých prípadoch môe vyskytova sprostredkovací èlánok, ktorý budeme
charakterizova ako úroveò 2a. Príkladom sú okresné úrady resp. v èase platnosti predchádzajúceho
zákona o vysokých kolách vysoké koly, pretoe implementaènými agentúrami boli spravidla fakulty.
22
Pod¾a schváleného tátneho rozpoètu na rok 2002.
20
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rozpisu rozpoètu vie potom MDPaT SR rovnaké údaje o tých organizáciách èi
jednotlivcoch, ktorým ïalej peniaze rozde¾uje. Za normálnych okolností by vak len
z týchto údajov vláda nevedela, ko¾ko prostriedkov sa vynaloí na výstavbu dia¾nic
a ko¾ko na ich údrbu. Aj preto boli prostriedky na výstavbu dia¾nic jedným
z prvých väèích programov, ktoré sa na Slovensku reálne zaviedli.
Tento prístup umoòuje preh¾adnú tvorbu a kontrolu rozpoètu, a to tak na najniích
organizaèných úrovniach, ako aj na vyích agregovaných úrovniach. Jeho nevýhodou
vak je, e sa pri òom nevychádza primárne z obsahu èinností, na ktoré sú finanèné
prostriedky vynakladané, ani z efektívnosti vynakladania prostriedkov a dosahovania
cie¾ov v tejto oblasti.
Nevýhody popísaného tradièného postupu pri tvorbe rozpoètu odstraòuje
programový prístup.23 Jeho ústredným bodom je pojem program, ktorým sa v rámci
verejných financií rozumie súbor aktivít sledujúcich napåòanie spoloèného zámeru
s konkrétne urèenými cie¾mi a merate¾nými ukazovate¾mi ich dosahovania. Aktivity
v rámci programu sa obvykle rozde¾ujú do skupín, z ktorých kadá je zameraná na
splnenie istej èasti zámeru a cie¾ov programu. Tieto sa v prípade potreby ïalej èlenia.
Pre kadú èas programovej truktúry sa stanovujú ciele a ukazovatele ich plnenia.
Programy mono vníma ako prostriedky, pomocou ktorých vláda realizuje svoje
veobecnejie ciele alebo zámery.
Programový spôsob myslenia vo verejných financiách teda obsahuje:
m pride¾ovanie finanèných prostriedkov na úèel, ktorý je definovaný v urèitej
oblasti èinnosti
m spájanie pride¾ovania prostriedkov s dosiahnutím vopred urèených cie¾ov
Programový spôsob myslenia umoòuje irokú kálu prístupov nielen k tvorbe
rozpoètu, ale i k plánovaniu, tvorbe programov a rozpoètov na ich realizáciu
a k vyhodnocovaniu napåòania plánov a programov. Rôzne prístupy vychádzajúce
z programového spôsobu myslenia pri riadení verejných financií majú spoloèné niektoré
hlavné charakteristiky, líia sa medzi sebou dôrazom, ktorý prikladajú jednotlivým
charakteristickým znakom. Zahranièní a domáci konzultanti, ktorí pôsobia na
Slovensku, majú aj preto navzájom odliné názory na obsah programového
rozpoètovania a na základe absencie jasnej koncepcie programového rozpoètovania
môu nastáva váne problémy pri jeho realizácii.
Programový prístup k riadeniu verejných financií nezahàòa len otázku financovania.
Ako príklad mono uvies systém PPBS (Planning, Programming and Budgeting System
- Systém pre plánovanie, programovanie a rozpoètovanie) implementovaný vládou
Spojených tátov v roku 1965. PPBS bol navrhnutý ako nástroj rozde¾ovania finanèných
prostriedkov jednotlivým programom. Plánovanie zahàòa analýzu zameranú na
stanovenie cie¾ov a zodpovedajúcich rieení na ich dosiahnutie, programovanie je výber
cesty k cie¾om s vyuitím analýzy nákladov a výnosov. Vo fáze rozpoètovania sa
programovanie premieta do rozpoètu. Konkrétne mono programový prístup vyui aj
Programový prístup neznamená nevyhnutne programové rozpoètovanie - jeho èiastoènou náhrakou
z h¾adiska konkrétnosti úèelu môe by úèelové viazanie alebo existencia tátnych fondov.
23
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na Slovensku v oblasti plánovania, rozpoètovania a finanènej politiky.
Pre oblas plánovania poskytuje programový prístup nástroje na formuláciu
zámerov a cie¾ov. Jeho pouitie by podporilo a u¾ahèilo tvorbu zatia¾ ve¾mi
chýbajúcej stratégie vlády v jej jednotlivých hlavných oblastiach pôsobnosti.24
Prostriedky programového rozpoètovania mono vyui i na formuláciu finanènej
politiky. Tu ide o
m podporu dosahovania pecifikovaných cie¾ov ekonomickými nástrojmi25
m stanovenie záväzných ukazovate¾ov ovplyvòujúcich správanie sa financovaných
subjektov.
Pokia¾ ide o stanovovanie záväzných ukazovate¾ov s pomocou prostriedkov
programového rozpoètovania, je to v prvom rade záväznos výdavkov na jednotlivé
programy. Z nej napríklad vyplýva zákaz pouíva finanèné prostriedky na hlavné
èinnosti vysokých kôl, ktorými sú vzdelávanie a výskum a vývoj, na sociálnu podporu
tudentov a naopak. V rámci programového prístupu mono vak formulova aj
jemnejie finanèné nástroje: napríklad pri normatívnom pride¾ovaní finanèných
prostriedkov na podprogram zabezpeèujúci prevádzku vysokých kôl mono stanovi,
e úspory dosiahnuté efektívnym riadením prevádzky je moné poui na podprogram
rozvoja vysokého kolstva. Zároveò vak mono stanovi obmedzenie, e finanèné
prostriedky urèené na podprogram rozvoja vysokého kolstva nie je moné poui na
dofinancovanie jeho prevádzky (nemono ich prejes).
Programový spôsob myslenia sa teda netýka len najvyej úrovne verejného
sektora - vlády a parlamentu. Mono ho uplatni na kadej uvedenej úrovni.
K¾úèové je pochopenie programov ako záväzku niej úrovne voèi vyej úrovni
vynaloi prostriedky na príslunú oblas a zároveò dosiahnu ciele programu.
Súèasné programové rozpoètovanie realizované na Slovensku má ambíciu by najmä
záväzkom ministrov a iných správcov kapitol voèi vláde - predstavuje vzah medzi
úrovòou 1 a 2. Podprogramy a ich ïalie èlenenie, ale aj kontrakty medzi ústrednými
orgánmi tátnej správy a ich rozpoètovými a príspevkovými organizáciami zavedené
v rámci realizácie auditu ústrednej tátnej správy sú pokusom prenies tento spôsob
myslenia na vzahy medzi správcami kapitol (úroveò 2) a implementaènými agentúrami
(úroveò 3). Neexistuje zatia¾ jednotný systém, ktorý by sa pokúal zavies programový
spôsob uvaovania do vnútorného riadenia organizácií (teda do vzahov medzi úrovòami
3 a 4).26
Ako príklad mono uvies oblas vysokého kolstva, pre ktorú sa podarilo úzko prepoji koncepciu jeho
ïalieho rozvoja schválenú vládou v auguste roku 2000 a z nej vychádzajúcu novú vysokokolskú
legislatívu s programovou truktúrou pouitou pri návrhu rozpoètu vysokých kôl na rok 2002 a jeho
realizácii.
25
Ako príklad na podporu dosahovania pecifikovaných cie¾ov ekonomickými nástrojmi mono uvies
priznávanie osobitných finanèných prémií na rozvoj vysokej koly za konkrétne výsledky v oblasti
zlepovania kvalifikaènej truktúry mladých vysokokolských uèite¾ov alebo pri zvyovaní efektívnosti
doktorandského túdia.
26
Aj keï je potrebné uvies, e niektoré tátne organizácie - napríklad Slovenský hydrometeorologický
ústav, Datacentrum - vyuili zavedenie kontraktov na odtartovanie vnútorných reforiem riadenia smerom
k programovému prístupu.
24
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Na záver tejto èasti je potrebné poveda, e skúsenosti s nasadzovaním a pouívaním
systémov zaloených na programovom rozpoètovaní v rôznych krajinách sa líia. Mono
ich struène zhrnú nasledovne:
m najväèí zmysel malo zavedenie programových prístupov k rozpoètovaniu
tam, kde existoval jasný a realistický cie¾ jeho zavedenia
m ïalím k¾úèovým faktorom je, aby sa zavádzali princípy programového
prístupu, nie mechanicky tvorený èi kopírovaný systém programového
rozpoètovania
m do tretice treba zdôrazni dôleitos pragmatizmu - teda ochoty
implementova prístup spôsobom a v rozsahu, ktorý prinesie výsledky
Návrhy, ktoré predkladáme v nasledujúcej èasti, vychádzajú zo snahy uplatni tieto
skúsenosti v rámci Slovenska.
4.2. Súèasný stav programového prístupu k riadeniu verejných financií na
Slovensku a jeho problémy
Programový prístup sa v rámci riadenia verejných financií zaèal èiastoène zavádza
od roku 1999 prostredníctvom programového rozpoètovania. V roku 2002 je v plnej
programovej truktúre realizovaný rozpoèet 4 kapitol, v ïalích kapitolách sa
programová truktúra uplatnila èiastoène (ïalej oznaèujeme spôsob realizácie
programového rozpoètovania v tátnom rozpoète na rok 2002 ako implementácia
2002). Predpokladá sa, e rozpoèet na rok 2003 bude v plnej programovej truktúre
zostavova ïalích 6 rozpoètových kapitol s celkovým objemom výdavkov
rozpoètovaných prostredníctvom programov okolo 100 mld. Sk. tátny rozpoèet na rok
2004 by mal by celý realizovaný v programovej truktúre. Pri príprave rozpoètu na rok
2002 predloili správcovia rozpoètových kapitol na rokovanie vlády pribline 100
programov. Celkovo sa na financovanie výdavkov vo forme programov vyèlenilo
v rozpoète na rok 2002 pribline 60 mld. Sk.
Pod¾a náho názoru by programový prístup k riadeniu verejných financií na
Slovensku mal by realizovaný tak, aby prispieval k nasledovným cie¾om:
m umoni vláde strategicky riadi verejné výdavky ako aj kvalifikovanejiu
diskusiu o vládnych prioritách
m vytvára tlak na rozpoètové kapitoly k formulácii stratégie rezortu
m na úrovni rozpoètovej kapitoly umoni súèastiam ministerstva zodpovedným za
jednotlivé oblasti jeho pôsobnosti (vecné sekcie) získa vlastníctvo jasne
vymedzeného rozpoètového balíka a kladne ovplyvni ich motiváciu k èinnosti
m na vetkých úrovniach umoni zvýený tlak na väèie prepojenie výsledkov
a finanèných prostriedkov poskytnutých na ich dosahovanie
Implementácia 2002 zdôrazòuje najmä rozpoètovú funkciu programového prístupu
k správe verejných financií. Nezaoberá sa jeho vyuívaním v oblasti plánovania.
V oblasti riadenia výdavkov zdôrazòuje len záväznos finanèných prostriedkov
pridelených na program. V implementácii 2002 mono z h¾adiska naich cie¾ov
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identifikova niektoré konkrétne problémy, ktoré saujú dosiahnutie uvedených
cie¾ov.27
Prvým je rôzny stupeò rozlíenia (granularity) predloených programov, a to tak na
úrovni programov ako celkov, ako aj na úrovni ich vnútornej truktúry. Implementácia
2002 obsahuje programy s pridelenými finanènými prostriedkami od 1,2 mil. Sk
(Národný program podpory zdravia v kapitole MZ SR) a po 10,6 mld. Sk (Rozvoj
dia¾nic a rýchlostných ciest do roku 2006 v kapitole MDPaT SR). Pokia¾ ide o vnútornú
truktúru, vláda na rok 2002 schva¾ovala na jednej strane programy, ktoré neboli
vnútorne vôbec trukturované, a na druhej strane programy s desiatkami podprogramov
a prvkov, z ktorých niektoré mali pridelené len nieko¾ko tisíc korún. Nastalo tu
zmieanie programov na úrovni 1 a 2 s programami na úrovni 3. Ide o zásadný
systémový problém - ak vláda28 rozhoduje o vysokom poète programov (rádovo
o stovkách alebo tisícoch) a ak sa tieto programy líia rádovo vo svojej ve¾kosti (sto a
tisícnásobne), nemôe vláda v skutoènosti diskutova o prioritách ani strategicky riadi
verejné financie a stráca sa zmysel programového rozpoètovania na úrovni vlády.
Implementácia 2002 predpokladá definovanie zámeru prakticky len na úrovni
programu, prièom boli predloené aj programy, kde zámer chýbal resp. mal len formálny
charakter. Pod¾a náho názoru je dôleité, aby na kadej úrovni programovej truktúry
boli definované vetky tri jej charakteristické prvky, teda zámer, ciele a merate¾né
ukazovatele. Zámer je to, èo zjednocuje aktivity programu, podprogramu alebo
prvku, je raison detre
danej programovej èasti. Ak nie je moné pre danú skupinu

aktivít sformulova zámer, nemá zmysel ju spája a vytvára z nej èas programovej
truktúry. Kadý zámer sa napåòa prostredníctvom cie¾ov a cie¾ je cie¾om vtedy,
keï vieme rozhodnú, èi sme ho splnili, alebo èi sa k nemu blíime, teda ak vieme
jeho dosahovanie mera. Uvedomujeme si vak, e vzah zámeru programu a cie¾ov,
prostredníctvom ktorých sa napåòa, je dynamický a najmä u programov so strednodobým
alebo dlhodobým zámerom, ktoré sú charakteristické pre úroveò vlády, sa plnenie
zámeru nedá vyèerpávajúco a jednorazovo charakterizova skupinou jednoducho
merate¾ných cie¾ov. V takýchto prípadoch sa stanovujú ciele na najblií rok alebo
nieko¾ko rokov a tieto sa priebene vyhodnocujú a aktualizujú tak, aby ich dosahovanie
zodpovedalo plneniu zámeru. Bez dôsledného naplnenia týchto princípov sa
programové rozpoètovanie mení len na pridelenie financií na urèitú oblas bez
záväzku vyprodukova výsledok, èím sa stráca k¾úèový motivaèný prvok
programového prístupu.
Vnútorná truktúra viacerých programov v implementácii 2002 kopíruje organizaènú
truktúru, prièom jednotlivé èasti tejto programovej truktúry sa nelíia v iadnom
z charakteristických znakov z h¾adiska programového rozpoètovania. Je to zrejme aj
dôsledok pravidla pouívaného v implementácii 2002, pod¾a ktorého prvok má by
realizovaný jednou organizáciou tak, aby bola jednoznaèná zodpovednos za jeho
realizáciu. Ak má by programové rozpoètovanie uplatnením programového prístupu
k riadeniu verejných financií, nemôe by medzi programy a organizácie poloené
Budeme vychádza z materiálu Návrh výdavkov rozpoètových kapitol na rok 2002 realizovaných
formou programového rozpoètovania predkladaného vládou SR na rokovanie NR SR.
28
To isté platí aj o niích úrovniach pri ich rozhodovaní.
27

43

ROZPOÈTOVANIE A RIADENIE VEREJNÝCH VÝDAVKOV

rovnítko. Neznamená to, e vyluèujeme prípad, aby aktivity nejakej organizácie tvorili
podprogram alebo prvok, ale pri tvorbe programovej truktúry nemôe snaha o takéto
usporiadanie by argumentom pre takéto stotonenie. Jednotlivé èasti programovej
truktúry sú charakterizované svojim zámerom, cie¾mi a zodpovedajúcimi merate¾nými
ukazovate¾mi. Z toho vyplýva, e k èleneniu v rámci programovej truktúry by malo
prichádza len vtedy, keï sa skupiny aktivít líia v uvedených aspektoch.
V implementácii 2002 sa odporúèa prihliada pri vytváraní programovej truktúry na
èinnosti pod¾a funkènej klasifikácie s cie¾om, aby, pokia¾ je to moné, sa k jednotlivým
najniím èastiam programovej truktúry priradila jedna tretia úroveò funkènej
klasifikácie (trieda). Programová truktúra a od nej odvodená programová klasifikácia
výdavkov (v rámci ktorej sa výdavku priraïuje ako atribút program, z ktorého je
hradený) a funkèná klasifikácia sú vak nezávislé klasifikácie, ktoré slúia na rôzne
ciele. Programová klasifikácia výdavku charakterizuje zdroj jeho krytia, zatia¾ èo
funkèná klasifikácia charakterizuje oblas, do ktorej je výdavok smerovaný. Snaha
o previazanie týchto dvoch klasifikácií pravidlami typu výdavky na jeden
podprogram/prvok musia patri do jedného oddielu/skupiny/triedy/podtriedy
funkènej klasifikácie obmedzuje monosti programového rozpoètovania, a preto
ju nepodporujeme. V systémoch zaloených na programovom rozpoètovaní majú
nezastupite¾nú úlohu obe uvedené klasifikácie výdavkov. Programová klasifikácia je
nevyhnutná z h¾adiska vyhodnocovania plnenia programov a funkèná klasifikácia je
tatistickým nástrojom pre dlhodobé sledovanie výdavkov pod¾a oblastí a ich
porovnávanie v jednotlivých rokoch resp. v medzinárodnom kontexte. Preto funkèná
klasifikácia je zaloená na stabilnej schéme (na Slovensku platí funkèná klasifikácia
zaloená na systéme COFOG vytvorenom OSN), zatia¾ èo truktúra programov a od nej
odvodená programová klasifikácia sa môe prispôsobova aktuálnym potrebám
a predpokladá sa pri nej väèia dynamika v súvislosti so zmenou vlády èi politických
priorít.
4.3. Návrhy na dopracovanie uplatnenia programového prístupu k riadeniu
verejných financií na Slovesnku
V predchádzajúcich èastiach sme predstavili monosti, ktoré poskytuje programový
prístup v oblasti riadenia verejných financií, ako i stav a problémy jeho súèasného
uplatòovania na Slovensku. V tejto èasti chceme struène prezentova návrhy na ïalí
postup v tejto oblasti.
Ako u bolo povedané, programový prístup je moné poui na vetkých úrovniach
systému riadenia verejných financií. Pod¾a náho návrhu by k¾úèom k uplatneniu
programového prístupu malo by najmä vytvorenie integrovaného systému
vzahov programového financovania medzi úrovòami 1, 2 a 3, teda medzi vládou
a rozpoètovými kapitolami a rozpoètovými kapitolami a implementaènými
agentúrami. Pri tvorbe integrovaného systému vzahov programového financovania by
sa mali vyui monosti programového prístupu v oblasti plánovania/strategického
riadenia, rozpoètovania a finanènej politiky.
Zjednocujúcim prvkom navrhovaného integrovaného systému by sa mala sta
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sústava programov na úrovni vlády realizujúca jej stratégiu v jednotlivých
oblastiach. Poèet programov na tejto úrovni by mal by obmedzený tak, aby vláda
mohla o sústave programov ako celku diskutova (odporúèame 60  80). Sústava
programov by mala vzniknú na základe programového vyhlásenia vlády ako výsledok
centrálne koordinovanej práce jednotlivých rezortov. Bola by stanovená minimálna
ve¾kos programu z h¾adiska prideleného objemu finanèných prostriedkov, èo by
spolu so zníením poètu rozpoètových kapitol na 20 - 25 u¾ahèilo strategické
riadenie verejných financií (malé rozpoètové kapitoly by mali len jeden program,
alebo by boli zruené - pozri aj èas 3). Záväzné ukazovatele by vláda stanovovala na
úrovni programov, v jednotlivých prípadoch by vak mala monos selektívne
stanovova záväznos aj na úrovni podprogramov, resp. osobitne stanovených úèelových
výdavkov.
Zodpovednos za plnenie programov by mali jednotlivé ministerstvá, resp. ostatné
ústredné orgány. Pôsobnos kadého ministerstva by bola rozdelená na hlavné oblasti,
z ktorých kadá by bola pokrytá jedným alebo nieko¾kými programami. Vyuívala by sa
trojstupòová programová truktúra s úrovòami program, podprogram a prvok29.
Programová truktúra by mala by v rámci rozpoètovej kapitoly v princípe nezávislá od
organizaènej truktúry. Klasifikácia výdavkov zaloená na programovej truktúre je
nezávislá od ostatných typov klasifikácií (funkèná, ekonomická). Zároveò s úspeným
zavádzaním programovej truktúry by bolo moné liberalizova niektoré obmedzenia
najmä v rámci záväznosti ekonomickej klasifikácie (pozri èas 5).
Inými slovami, rezorty s významným objemom finanèných prostriedkov
(ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy,
pôt a telekomunikácií, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstvo
vnútra, ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo kolstva, ministerstvo
zdravotníctva) by pravdepodobne spravovali po nieko¾kých programoch a efekty
programového rozpoètovania by sa prejavovali najmä na príprave a realizácii rozpoètov
týchto kapitol.
Praktická skúsenos z prípravy rozpoètu na rok 2002 ukazuje, e v niektorých oblastiach sme vystaèili
s úrovòou podprogramov, napríklad v programe 023 - Sociálna podpora tudentov vysokých kôl, v iných
prípadoch sme vak potrebovali vyui aj úroveò prvkov - napríklad v oblasti vysokokolskej vedy
a techniky, ktorá tvorí podprogram 022 02 - Vysokokolská veda a technika programu 022 Vysokokolské vzdelávanie a veda, bolo nevyhnutné pre primerané zoskupenie podobných aktivít
(prevádzka a rozvoj infratruktúry pre výskum a vývoj, projekty v rámci vnútornej grantovej agentúry
VEGA, KEGA, projekty aplikovaného výskumu a projekty medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce) rozèleni tento podprogram 022 02 na 5 prvkov. Kadá z uvedených skupín aktivít sleduje
v koneènom dôsledku spoloèný zámer podprogramu 022 02, ktorým je rozvíja výskum na vysokých
kolách ako nevyhnutnú podmienku kvalitného vysokokolského vzdelávania a zabezpeèenia trvalo
udrate¾ného rozvoja spoloènosti, ale kadá prispieva k plneniu tohto zámeru odliným spôsobom.
Agentúra VEGA ja zameraná na základný výskum, projekty aplikovaného výskumu pokrývajú iniciatívy
výskumných kolektívov z vysokých kôl v spolupráci s odberate¾mi ich výsledkov z praxe, KEGA sa
zameriava na pecifické otázky výskumu pre rozvoj kolstva a projekty medzinárodnej spolupráce
podporujú ivotne dôleité medzinárodné aktivity vysokých kôl v oblasti vedecko-technickej spolupráce.
Koneène prvok 022 02 01 - Prevádzka a rozvoj infratruktúry pre výskum a vývoj sa zameriava na
zlepenie infratruktúry pre výskum a vývoj na vysokých kolách, a tak vytvorenie podporného prostredia
pre vetky výskumné a vývojové aktivity v týchto intitúciách.
29
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Za dôleité pokladáme, aby sústava okrem rezortných programov obsahovala
v oblastiach s prierezovým charakterom aj nadrezortné, resp. medzirezortné
programy. Èasto kritizovaným nedostatkom riadenia verejných financií je toti tzv.
rezortizmus. Rozpoètové kapitoly sa logicky starajú o èo najväèí prídel verejných
zdrojov pre svoje vlastné programy. Ich efektívnos a veobecná prospenos býva èasto
pri zostavovaní rozpoètu a rieení konfliktov o disponibilné zdroje druhoradá. Mnohé
programy, ktoré vykonávajú rôzne kapitoly, sa navye prekrývajú, plnia príbuzný úèel, ale
pre kompetenèné spory sú nekoordinované.30 Monos zhodnoti, ktorý program je
efektívnejí, a treba ho posilni èi naopak, je obmedzená. Pri prílinej roztrietenosti
programov s rovnakým zameraním sa zároveò strácajú synergické efekty, ktoré by vláda
mohla dosiahnu koordináciou, respektíve uou spoluprácou v týchto programoch.
Navrhujeme preto v niektorých oblastiach zavies medzirezortné programy so
spoloèným zámerom a koordinátorom. Ten by zároveò rozde¾oval finanèné
prostriedky ostatným správcom rozpoètových kapitol, ktorí na programe participujú. Aby
sa predilo medzirezortným kompetenèným sporom, bolo by uitoèné, aby
koordinátorom bolo MF SR prípadne Úrad vlády SR (podpredsedovia vlády). Pri
vhodnom prepracovaní by medzirezortné programy umonili zavies aj prvok
konkurencie medzi správcami kapitol, a to nie v rámci boja o finanèné prostriedky na
vlastné programy, ale ako súa o najefektívnejie rieenie spoloèného programu. Treba
vak upozorni, e tento prístup v praxi nemôe by v rámci verejných financií
dominantný, ale skôr doplnkový. Alternatívou je koncentrova zodpovednos do
konkrétneho rezortu (napríklad v prípade podpory bytovej výstavby je moné, aby vetky
nástroje malo na starosti MVRR SR). Táto alternatíva vak nie je realistická pri otázkach,
ktoré sú skutoène prierezové - napríklad problematika drog alebo téma rómskej meniny.
Sústava programov na úrovni vlády by priamo upravovala riadenie verejných
financií na úrovni 1 (vláda) a 2 (rozpoètové kapitoly). Vlastnú realizáciu programov by
koordinovali správcovia rozpoètových kapitol a vykonávali ich implementaèné agentúry
(úrovne 3 a 4). Vyuívali by pritom na svojej úrovni programový prístup, ktorý by
zahàòal vo vzahu k implementaèným agentúram aj systém kontraktov.31 Súèasou tohto
procesu by malo by zavedenie programového prístupu vnútri tých implementaèných
agentúr, ktoré sú súèasou tátnej správy (tátne rozpoètové a príspevkové organizácie)
s vyuitím vlastnej sústavy programov nadväzujúcej na programy na úrovni vlády. Ïalej
by bolo vhodné pomôc a povzbudi aj iné implementaèné agentúry vo vnútornom
uplatnení programového prístupu (verejnoprávne organizácie, územné samosprávy,
verejné vysoké koly atï.)
30
Typickým príkladom je podpora bývania, ktorú prostredníctvom dotaèných programov a tátneho fondu
rozvoja bývania realizuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ale pride¾ovanie tátnej
prémie k stavebnému sporeniu a bonifikáciu hypotekárnych úverov strái Ministerstvo financií SR.
31
Zjednoduene povedané, programové rozpoètovanie na úrovni rozpoètovej kapitoly znamená, e
správcovia kapitoly pride¾ujú finanèné prostriedky programov implementaèným agentúram tak, aby
zabezpeèili napåòanie zámerov a cie¾ov programov, za ktoré sú zodpovední. V tom programové
rozpoètovanie nerozliuje, èi ide o organizáciu vlastnenú rezortom (RO/PO), alebo inú organizáciu
(verejné vysoké koly, súkromné organizácie a pod.) èi jednotlivca. S týmito organizáciami vak väèinou
uzatvára právne záväznú zmluvu/dokument, ktorá podrobnejie pecifikuje povinnosti oboch strán aj
poadované výstupy a financovanie.
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Takto postavený integrovaný systém vzahov programového financovania by
predstavoval jednotný nástroj strategického riadenia verejných financií, ktorý by mali
k dispozícii vláda a ministerstvo financií, ako aj jednotliví správcovia rozpoètových
kapitol. Konkretizácia programového prístupu vnútri implementaèných agentúr bude
z rôznej podstaty týchto organizácií rôznorodá (iná pri tátnej správe, iná pri územnej
samospráve, iná pri verejnoprávnych organizáciách, iná pri súkromných organizáciách).
Preto jej aj v tejto vízii nevenujeme rozsiahlejiu pozornos.
Na záver je potrebné zdôrazni, e nevyhnutným prvým krokom pri ïalom
vyuívaní programového prístupu pri riadení verejných financií na Slovensku je
dopracovanie zodpovedajúcej metodiky s osobitným zrete¾om na odstránenie
problémov, o ktorých sme sa zmienili vyie.
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5. Rozpoètovanie a riadenie verejných výdavkov na úrovni
správcov rozpoètovej kapitoly a implementaènej
agentúry
Predkladaná vízia sa sústreïuje na monosti reformy systému tak, aby dával vetkým
úèastníkom vrátane správcov kapitol a implementaèných agentúr správnu motiváciu
a vytváral vhodný rámec pre ich konanie. Vo veobecnosti sa preto nesústreïujeme na
návrhy pre správcov rozpoètových kapitol, ale na zmenu systému ovplyvòujúcu
správcov rozpoètových kapitol a implementaènej agentúry.
5.1. Záväzné ukazovatele a pride¾ovanie finanèných prostriedkov
V rámci rozpoètovania a riadenia verejných výdavkov sa rozhoduje nielen
o celkovom objeme finanèných prostriedkov pridelených vládou správcovi rozpoètovej
kapitoly a správcom rozpoètovej kapitoly implementaènej agentúre, ale aj o vnútornom
delení tejto sumy pod¾a ïalích kritérií. Otázka, èi a v akom rozsahu urèova ako
záväznú aj vnútornú truktúru pridelených finanèných prostriedkov, má významné
praktické dopady na efektívnos vynakladania verejných prostriedkov.
Záväzná vnútorná truktúra môe by postavená ad hoc, alebo môe by zaloená
na niektorej zo tyroch klasifikácií rozpoètu:
m organizaènej (kto môe poui)
m ekonomickej (na aký typ výdavku - mzdy, odvody, tovary a sluby,
transfery)
m programovej (zo zdrojov ktorého programu a na aký cie¾)
m funkènej (na ktorú funkciu verejného sektora)
Okrem toho sa, samozrejme, rozliuje medzi benými a kapitálovými výdavkami, ale
tejto otázke venujeme osobitnú èas.
Ad hoc záväznos je výnimoèným nástrojom, a ako taká sa pouíva vo forme tzv.
úèelovo viazaných výdavkov. Frekvencia vyuívania tohto nástroja so zavádzaním
programového rozpoètovania klesá, pretoe sa dá do neho v mnohých prípadoch
integrova.
Funkèná klasifikácia je primárne tatistickým nástrojom pre dlhodobé sledovanie
výdavkov pod¾a oblastí a na úèely stanovovania záväzných ukazovate¾ov sa nepouíva
(okrem výdavkov na vedu a techniku).
Tradiène sa preto ako záväzné (alebo èiastoène záväzné) pouívajú najmä
organizaèná a ekonomická klasifikácia. Vláda rozdelí výdavky medzi rozpoètové
kapitoly a obmedzí ich pouitie na typy výdavkov pod¾a ekonomickej klasifikácie.
Správca rozpoètovej kapitoly urobí to isté voèi implementaèným agentúram.
Organizaèná klasifikácia je nevyhnutným základom - prostriedky je nevyhnutné prideli
niekomu, kto bude zodpoveda za ich pouitie.
Systém záväzných ukazovate¾ov zaloený na ekonomickej klasifikácii dobre spåòa
podmienku kontroly výdavkov na najniej a aj na agregovanej úrovni. Je to jednoduchý
a preh¾adný systém. Jeho hlavným cie¾om èasto býva vylúèi transfery medzi
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personálnymi výdavkami a ostatnými polokami. Kritika tohto prístupu sa sústreïuje na
jeho neprunos, ako i na skutoènos, e pri tomto spôsobe sa pozornos nekoncentruje
na ciele politiky a neexistuje dostatoèná väzba rozpoètu na tieto ciele (pozri èas 4).
Inými slovami, takýto systém implementaènú agentúru neorientuje k tomu, èo má
robi a dosiahnu, ale ako môe minú zverené prostriedky. Snahou riei tento
problém je práve zavádzanie programového prístupu k riadeniu verejných financií.
Tam sa vak vynára dodatoèný problém: administratívna nároènos kombinácie systému
záväzných ekonomických a organizaèných ukazovate¾ov so záväznými programovými
a výnimoène aj funkènými ukazovate¾mi.
Preto sa pri zavádzaní programových prístupov a programovej klasifikácie
uvauje o zníení miery záväznosti zaloenej na ekonomickej klasifikácii, alebo o jej
úplnom zruení. V rámci tzv. blokových grantov prijímate¾ dostáva daný objem
finanèných prostriedkov bez urèenia ich záväznej vnútornej truktúry alebo len s jej
vo¾ným urèením. Uvo¾nenie obmedzení formulovaných v reèi poloiek ekonomickej
klasifikácie sa kompenzuje urèením cie¾ov, ktoré sa pomocou pridelených financií majú
dosiahnu.
Z h¾adiska verejných financií ako celku mono u dnený systém povaova za
pomerne liberalizovaný v tom, e okrem rozpoètových organizácií tátu sú ostatné
implementaèné agentúry financované cez bené transfery, ktoré nie sú vnútorne
trukturované z h¾adiska ekonomickej klasifikácie. Inými slovami, z h¾adiska MF SR
a rozpoètu ako celku by financovanie zabezpeèenia verejných sluieb inými ako
rozpoètovými organizáciami mohlo a malo prebieha prostredníctvom blokových
grantov. Viacerí správcovia rozpoètových kapitol vak pri financovaní príspevkových
organizácií idú za tento limit a podrobnejie im trukturujú pridelené prostriedky aj
z h¾adiska ekonomickej klasifikácie. Tento prístup je pochopite¾ný najmä v prostredí,
kde je potrebné kontrolova potenciálne záväzky tátu voèi organizáciám a kde chýba
jasná filozofia vzahu tátu k podobným organizáciám. Na druhej strane bez jasného
rozhodnutia o tom, kde ho poui, dochádza k zbytoènému a neefektívnemu
obmedzovaniu implementaèných agentúr.
Navrhujeme preto v rámci ostatných zmien v riadení verejných financií, ktoré
sú uvedené najmä v èasti 3 a 4, venova pozornos aj otázke záväzných
ukazovate¾ov. Okrem u spomenutých opatrení vyplývajúcich z implementácie
programového prístupu k riadeniu verejných financií vrátane integrácie doterajieho
systému kontraktov navrhujeme:
m uplatni aj na Slovensku prístup, pod¾a ktorého aj v prípade príspevkových
organizácií a verejnoprávnych intitúcií, ako sú verejné vysoké koly, nie je
súèasou verejného rozpoètu len príspevok vo forme transferu (tzv. èistý
transfer), ale celkové príjmy a výdavky organizácie (tzv. hrubý transfer)
m zvái pri rozpoètových organizáciách zníenie miery záväznosti
ekonomickej klasifikácie po zavedení efektívneho programového
rozpoètovania v rámci rozpoètovej kapitoly, ak ho bude aj MF SR povaova za
skutoène cie¾ovo orientované
m vytvori tlak na správcov rozpoètových kapitol, aby po zavedení
programového rozpoètovania zváili, do akej miery a najmä akým
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spôsobom chcú z vlastnej iniciatívy záväzne èleni netrukturované
transfery pre príspevkové organizácie a iné implementaèné agentúry. Na
toto záväzné èlenenie odporúèame vyuíva najmä prostriedky programového
rozpoètovania32
m eliminova anomáliu záväzných ukazovate¾ov zaloených na funkènej
klasifikácii pri výdavkoch na vedu a techniku a dosiahnu tak situáciu, keï
funkèná klasifikácia má výhradne tatistickú funkciu
5.2. Prenos rozpoètových prostriedkov do nasledujúceho roka
Jednou zo veobecných charakteristík rozpoètového hospodárenia pouívaného doteraz
je zákaz prenosu nevyèerpaných rozpoètových prostriedkov do nasledujúceho kalendárneho
roka. Racionálnym jadrom tohto opatrenia je nezvyova v prostredí permanentného
nedostatku rozpoètových finanèných prostriedkov zaaenie tátneho rozpoètu v budúcom
roku. Taktie mono hovori o vyèistení stola a tie o úspore finanèných prostriedkov,
ktoré implementaèné agentúry nestihli minú.
Negatívnym dôsledkom tohto pravidla je tzv. decembrové ialenstvo, ktorým
nazývame jav, keï implementaèné jednotky nechcú necha prepadnú finanèné
prostriedky a snaia sa ich za kadú cenu minú, a to aj na veci, na ktoré by ich za
normálnych okolností neminuli.
Z týchto dôvodov sa postupne pri riadení verejných financií presadzuje monos
obmedzeného prenosu do ïalieho roka. Vytvorenie tátnych fondov v 90. rokoch na
Slovensku bolo èiastoène motivované aj potrebou tohto kroku aspoò pri niektorých
èinnostiach. Zavedenie programového rozpoètovania prinieslo do správy verejných financií
systémovú monos prenosu nespotrebovaných finanèných prostriedkov pridelených
programu do nasledujúceho roka. Následne vak táto monos bola v novele zákona
303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách podstatne redukovaná.33
Navrhujeme preto umoni vo väzbe na zavedenie programového rozpoètovania
v rámci rozpoètovej kapitoly prenos nespotrebovaných prostriedkov pridelených
programu do ïalieho roka. Táto monos by sa mala dotýka vetkých prostriedkov
programu. Monos prenosu je, samozrejme, nevyhnutné viaza na to, e implementaèná
agentúra z nich najprv pokryje vetky záväzky z predchádzajúceho rozpoètového roka.

Aj po prechode na blokové granty a programové rozpoètovanie zostáva monos poui pre definovanie
niektorých záväzných ukazovate¾ov poloky ekonomickej rozpoètovej klasifikácie. Záväzný ukazovate¾
pritom môe by formulovaný aj ako strop. Napríklad v zmluve medzi ministerstvom kolstva a verejnou
vysokou kolou o poskytnutí dotácie na jej èinnos v roku 2002 je jeden zo záväzných ukazovate¾ov
definovaný nasledovne: Celkový objem finanèných prostriedkov z dotácií vynaloený v roku 2002 na
mzdy a odvody do poistných fondov nesmie prekroèi 80 % objemu finanèných prostriedkov
poskytnutých v roku 2002 verejnej vysokej kole na bené výdavky.
33
Právo na prenos financií do ïalieho roka je zakotvené aj v novom zákone o vysokých kolách, ktorý
ustanovuje, e zostatok dotácií na akreditované tudijné programy, na výskumnú, vývojovú alebo
umeleckú èinnos a na rozvoj vysokej koly nevyèerpaný ku koncu kalendárneho roku môe vysoká kola
poui v nasledujúcom kalendárnom roku, ak dodrala podmienky uvedené v zmluve o dotácii. Tento
zostatok nemá vplyv na pride¾ovanie dotácií na nasledujúci rok.
32
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5.3. Úplné náklady, odpisy a kapitálové výdavky
Riadenie verejných financií stojí a padá na poznaní skutoèného stavu hospodárenia
tátu a jeho jednotlivých zloiek, ktoré vychádza z úètovníctva verejných rozpoètov
a organizácií naò napojených. V èasti 3.5 sme hovorili o potrebe prechodu z úètovníctva
na báze finanèných tokov (cash accounting) na akruálne úètovníctvo zaloené na
metodike ESA95.
Úètovnícke systémy zamerané na finanèné toky sú jednoduché, ich výstupy sa ¾ahko
porovnávajú s údajmi o finanèných prostriedkoch. Neposkytujú vak úplný obraz
o ekonomickom stave organizácie, pretoe nezachytávajú èasové rozlíenie jej nákladov
a výnosov, teda ich zaradenie do obdobia, s ktorým èasovo a vecne súvisia.
V rozpoètovej sfére sa navye nerealizuje ani odpisovanie majetku.34
Ak sa zameriame len na sledovanie príjmov a výdavkov organizácie, nemôeme
urèi tzv. úplné náklady (full costs) na jej èinnos v danom období. Pri ich výpoète
je toti potrebné bra do úvahy nielen výdavky (okrem kapitálových), ale aj odpisy,
zmeny v stave záväzkov a poh¾adávok a inventarizaèné zmeny, ktoré súvisia s daným
obdobím. Chýbajúce informácie o úplných nákladoch neumoòujú porovnáva
efektívnos jednotlivých spôsobov poskytovania verejných sluieb, pretoe
porovnávanie nákladov, samozrejme, nemono robi cez porovnanie príjmov
a výdavkov, ani cez porovnanie èiastkových nákladov.35
Pretoe úplné náklady relevantnejie odráajú ekonomickú realitu, nachádzajú
vyuitie aj pri rozpoètovaní a odhade budúcich nákladov, pri meraní výkonnosti
a evaluácii programov, pri urèovaní náhrad a poplatkov, ako i pri porovnávaní cien
tovarov a sluieb poskytovaných tátnymi organizáciami s cenami v súkromnom
sektore na rovnakej báze.
Získanie informácií o úplnych nákladoch si vyaduje pouitie úètovníctva, v ktorom
sa dôraz zo sledovania finanèných tokov presúva na sledovanie nákladov a výnosov
a na ich èasové rozlíenie. Takéto úètovnícke systémy sa nazývajú akruálne (accrual
accounting). tandardnou súèasou tohto typu úètovníctva je aj zaznamenávanie
odpisov. Poznamenajme, e aj keï princípy akruálneho úètovníctva sú blízke najmä
podnikate¾skej sfére, zaèínajú sa, z vyie uvedených dôvodov, presadzova ako nástroj
boja proti skrytým dlhom a dotáciám aj v oblasti verejných financií. Plné akruálne
úètovníctvo si vyaduje podrobnú analýzu nákladov a jeho zavedenie je mimoriadne
nároèná úloha. V praxi sa preto pouíva viacero modifikácií akruálneho úètovníctva,
ktoré vedú k jeho èiastoènému zjednodueniu.
Navrhujeme, aby na Slovensku aj rozpoètová sféra prela na vhodnú formu
akruálneho úètovníctva spolu so zavedením odpisov a èasového rozlíenia nákladov
a výnosov a pouívala výkaz ziskov a strát ako základný výkaz verejných financií
v súlade s metodikou ESA95 (vraciame sa tak na mikroúrovni k návrhu z èasti 3.5).
V súvislosti s odpismi pripomeòme najprv, e v súèasnosti sa kapitálové výdavky na
obstaranie a obnovu investièného majetku pride¾ujú rozpoètovým kapitolám ako
Keï hovoríme o odpisoch, máme samozrejme na mysli úètovné odpisy.
Nehovoriac o tom, e porovnanie nákladov sa môe vdy realizova len pri rovnakej kvalite, na èo sa
na Slovensku tie èasto zabúda.
34
35
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záväzný ukazovate¾ (cie¾om tohto opatrenia je na jednej strane zabráni prejedeniu
vetkých finanèných prostriedkov a na druhej strane zabráni nadmernej produkcii
nových kapitálových aktív, ktoré so sebou nesú zvýené poiadavky na ich udriavanie).
Správcovia rozpoètových kapitol rozpisujú kapitálové výdavky implementaèným
agentúram (prevane rozpoètovým organizáciám) centrálne. Tým sa de facto
rozhoduje o obnove a rozvoji kapitálových aktív týchto organizácií centrálne a ad
hoc. Znamená to, e verejné financie sa nemusia vyrovna s otázkou, do akej miery je
moné na udrate¾nej báze spravova hmotný a nehmotný investièný majetok
verejného sektora. V èasti 2 sme hovorili o tom, e jedným zo spôsobov, ako sa verejné
financie vyrovnávajú s rozporom medzi záväzkami a monosami, je iadna alebo nízka
miera obnovy kapitálových aktív, a to najmä verejných budov, ale aj iných aktív.
Ak vychádzame zo zákona o úètovníctve, ktorý ustanovuje, e odpisovanie sa má
realizova spôsobom zoh¾adòujúcim opotrebovanie majetku zodpovedajúce beným
podmienkam jeho pouívania, tak veobecné zavedenie odpisov by zvidite¾nilo stupeò
opotrebovania majetku v rozpoètovej sfére a explicitne vyjadrilo doteraz skrytú
èas deficitu verejného sektora vyplývajúcu z neobnovovania kapitálových aktív.
Zavedenie odpisov by bolo moné zároveò vyui aj na decentralizáciu
rozhodovania o pride¾ovaní finanèných prostriedkov rozpoètovým organizáciám
na obnovu investièného majetku. Dalo by sa to realizova buï umonením obnovy
majetku z bených prostriedkov v rozsahu zodpovedajúcom odpisom, alebo
pride¾ovaním kapitálových výdavkov na obnovu v rozsahu zodpovedajúcom odpisom
(kapitálové prostriedky na rozvoj by boli pride¾ované tak ako doteraz). Pri nedostatku
prostriedkov na tieto úèely (èo zodpovedá súèasnému stavu) by sa uplatnila aspoò
funkcia zvidite¾nenia skrytého dlhu.
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6. Intitucionálne zabezpeèenie reformy
Predchádzajúce èasti vízie sa snaili reagova na otázku - èo je potrebné urobi pre
lepie riadenie verejných financií na Slovensku. V závereènej èasti sa sústredíme na inú
tému - ako organizaène a intitucionálne zabezpeèi reformu riadenia verejných financií.
Za najzávanejie problémy pri doterajej implementácii reforiem riadenia verejných
financií na Slovensku pokladáme:
m absenciu jednotnej vízie a filozofie zmien v oblasti verejných financií
m koncepcia, metodika a softvérové vybavenie sa pripravujú a realizujú za chodu
m vedúci pracovníci na ústredných orgánoch tátnej správy aj v rámci
implementaèných agentúr nie sú na implementáciu reforiem pripravení
m neexistuje systémovo zakotvená a zoh¾adòovaná spätná väzba reforiem zo strany
uívate¾ov, a to ani ex ante, ani ex post
m neexistujú jasné stratégie fungovania a rozvoja jednotlivých rezortov, na ktorých
by mohli stava reformy riadenia verejných financií
Výsledkom je nedostatoèné metodické a personálne zabezpeèenie reforiem a ich
odtrhnutos od ostatného diania vo verejnom sektore. Dosiahnutie cie¾ov reformy
pritom vyaduje hlbokú a zásadnú zmenu myslenia. Pozitívne efekty sa nemôu
dostavi, ak zmeny zostanú len na povrchu  v zavedení nových skupín výdavkov, novej
dimenzie rozpoètu èi nových koloniek vo formulároch pri zostavovaní rozpoètu bez
dostatoènej komunikácie, informovanosti a spätnej väzby. ¼udia musia dosta do rúk
dôveryhodnú a zmysluplnú metodiku toho, ako zmeny uskutoèòova na svojej úrovni.
Bez takejto podpory budú zmeny vníma len ako jednu z ïalích výkazníckych
aktivít, v ktorých nevidia iaden zmysel, ale nemôu to otvorene poveda.
Veobecne mono poveda, e realizácia kadej významnejej reformy v oblasti
verejných financií obsahuje aspoò nasledovné zloky:
m tvorba reformných návrhov od strategických dokumentov a po ich konkrétnu
implementáciu, èo si vyaduje expertnú prácu a schopnosti v oblasti ekonómie,
finanèníctva, úètovníctva, manamentu a legislatívy.
m koordinácia v rámci rezortu Ministerstva financií SR (s jednotlivými sekciami
ministerstva, Datacentrom a inými).
m koordinácia s inými ústrednými orgánmi tátnej správy ako so správcami
rozpoètových kapitol. Táto koordinácia nie je potrebná len so sekciami
financovania èi ekonomiky, ale aj s vecne príslunými sekciami, ktoré urèujú
verejnú politiku, a to najmä v rozpoètovo najvýznamnejích oblastiach. Práve na
túto k¾úèovú skupinu sa najèastejie zabúda pri tvorbe aj realizácii rozpoètových
reforiem.
m koordinácia a diskusia so zástupcami implementaèných agentúr. Bez zástupcov
právnických osôb, ktoré v koneènom dôsledku realizujú verejné výdavky, nie je
moná kvalifikovaná diskusia o princípoch, ale najmä o praktickej realizácii
reforiem.
m koordinácia s inými reformami vládnutia. Riadenie verejných financií je
dôleitou súèasou celkového riadenia verejného sektora a spravovania veci
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verejných. Preto je nevyhnutné priame prepojenie s inými skupinami/rezortmi,
ktoré takéto reformy majú na starosti. Konkretizácia závisí od realizovaných
priorít vlády - v niektorom období môe ís o decentralizáciu, v inom
o privatizáciu, v ïalom o snahu o efektívne vyuívanie existujúcich verejných
prostriedkov
m koordinácia s politikmi. V úvode sme zdôraznili, e navrhované (ale aj iné)
reformy riadenia verejných financií nemôu donúti vládu ku kvalitným
rozhodnutiam proti jej vôli, môu vak predstavova silný nástroj pre vládu
a konkrétne pre ministra financií, ako k takýmto rozhodnutiam smerova. Preto
si treba uvedomi, e najdôleitejím klientom reformy je minister financií a iní
k¾úèoví politici v exekutíve (predseda vlády, podpredseda vlády pre ekonomiku,
ministri výdavkovo najrozsiahlejích rezortov).
m komunikácia s médiami a verejnosou. Reforma rozpoètovania a riadenia
verejných výdavkov nepatrí medzi prirodzene atraktívne témy, ktorých sa médiá
a verejnos chytajú. Napriek tomu viaceré navrhnuté kroky obsahujú monosti
pritiahnutia verejnej podpory najmä v oblasti strednodobého vyèíslenia záväzkov
a moností ako aj celkovo pri programovom rozpoètovaní. Podpora najmä médií
a relevantnej odbornej verejnosti môe predstavova významný nástroj pri
presadzovaní návrhov, ktoré by inak vïaka èiastkovému odporu nepreli.
Naplnenie týchto prvkov by znamenalo, e:
m existuje jednotná vízia ïalieho postupu, ktorá by vak bola pruná a mohla sa
meni bez naruenia základnej filozofie,
m vlastníctvo tejto vízie pociujú aspoò niektorí jednotlivci na vetkých
úrovniach riadenia verejných financií,
m táto sa vízia naozaj realizuje.
Za podmienku úspenej realizácie povaujeme intitucionálnu truktúru obsahujúcu
uvedené zloky od tvorby reformných návrhov a po koordináciu s politikmi. Takáto
truktúra môe ma rozmanité podoby; nasledovný návrh zoh¾adòuje aj obsahovú
podobu naich návrhov.
Pod¾a náho názoru je základnou podmienkou úspenej reformy vytvorenie tíhleho
útvaru reformy verejných financií na úrovni sekcie, ktorý by tvorili tátni zamestnanci
doèasne preloení z jednotlivých sekcií MF SR, rozpoètových kapitol, rozpoètových
organizácií ako aj externí experti. Jeho vedúci by bol na úrovni generálneho riadite¾a
sekcie/poradcu ministra. Tento útvar by zodpovedal za uvedené zloky reformy riadenia
verejných financií. Konkrétne by zabezpeèoval najmä tvorbu reforiem, monitoring
a riadenie ich implementácie, vzdelávanie a írenie informácií o reformách
a spätnú väzbu. Podliehali by mu aj zahranièní experti pomáhajúci pri tvorbe a realizácii
reforiem.
Alternatívou by bolo, e by tento útvar viedol priamo námestník ministra financií, ak
by sa Slovensko vrátilo k systému námestníkov ministra. Podriadenie tátnemu
tajomníkovi mono odporúèa len v prípade, ak bude tátny tajomník vybraný ministrom
financií a reforma bude jeho hlavnou zodpovednosou.
K¾úèom k úspechu tohto útvaru je okrem podpory ministra financií aj funkèná
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truktúra komunikácie s uívate¾mi na vetkých úrovniach. Na jej zabezpeèenie
navrhujeme dve alternatívy:
ALTERNATÍVA I.:
V rámci tejto alternatívy by fungovala komunikaèno-koordinaèná skupina, v ktorej
by boli zastúpení vetci klienti na nepolitickej úrovni, teda konkrétne zástupcovia
ostatných sekcií MF SR, rozpoètových kapitol a implementaèných agentúr, ako aj
externí experti.
Prácu tejto skupiny by dopåòalo pravidelné vyuívanie dvoch stálych koordinaèných
mechanizmov:
- pravidelnej informácie a diskusie v rámci porady vedenia MF SR na zabezpeèenie
informovanosti a podpory politického ako aj nepolitického manamentu rezortu
(sekèní éfovia, riaditelia k¾úèových rezortných organizácií)
- pravidelnej informácie a diskusie v rámci PEM na zabezpeèenie koordinácie
s politikmi v exekutíve
ALTERNATÍVA II.:
V rámci tejto alternatívy by fungoval riadiaci výbor, ktorý by dozeral na prácu
útvaru. Jeho èlenmi by boli okrem ministra financií a politického aj apolitického vedenia
MF SR aj niektorí iní k¾úèoví politici z exekutívy (z fiskálne k¾úèových rezortov).
Okrem riadiaceho výboru by komunikáciu s nepolitickými klientmi zabezpeèoval
systém ad hoc konzultácií s uívate¾mi.
Mono tie uvaova o kombinácii oboch alternatív v podobe existencie riadiaceho
výboru aj komunikaèno-koordinaènej skupiny. Túto alternatívu vak mono odporúèa
len ak uvedené reformy budú pre ministra financií prioritnou prioritou. Inak sa tieto
orgány zmenia na formálnych poieraèov èasu pre viacero vysokopostavených
politikov.
V súvislosti s výberom èlenov akéhoko¾vek orgánu, ako aj výberom doèasných
zamestnancov útvaru je potrebné zdôrazni otázku reprezentatívnosti a schopností.
Reprezentatívnos, teda zastúpenie vetkých dôleitých typov klientov, je dôleité zo
zjavných príèin. V malej krajine s rôznorodou kvalitou ¾udských zdrojov je vak dôleitá
aj kvalita a osobná angaovanos konkrétnych jednotlivcov. Preto odporúèame vytvori
systémové mechanizmy na veobecnú a èo najiriu prístupnos informácií o vývoji
reformy a intitucionalizova monos vo¾nej spätnej väzby (napr. cez internet alebo
stretnutie s riadite¾mi implementaèných agentúr). Takto bude moné nájs a zapoji do
prípravy a realizácie reforiem aj mnohých jednotlivcov, ktorí budú ma schopnos
a záujem ponúknu svoje skúsenosti z praxe.
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Slovenska.
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Preto publikácia "Rozpoètovanie a riadenie verejných výdavkov - realistická
vízia reforiem na najbližšie štyri roky" obsahuje nielen analýzu súèasných
problémov, ale prináša ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúèaní pre nového
ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udržate¾nos•ou verejných financií,
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