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1. Príhovor predsedu RRZ 
 
Pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť bol rok 2015 už štvrtým rokom jej fungovania. Počas tohto 
obdobia sa podarilo vybudovať inštitúciu, ktorá dokáže plnohodnotne plniť úlohy vyplývajúce zo 
zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Z udalostí uplynulého roka by som chcel vyzdvihnúť najmä 
tri veci.  
 
Po troch rokoch fungovania prišlo k prvej personálnej výmene v Rade pre rozpočtovú 
zodpovednosť. Trojročný mandát Mgr. Michala Horvátha Ph.D, ktorý bol zakladajúcim členom 
Rady ako aj spoluautorom zákona o rozpočtovej zodpovednosti, vypršal v júni 2015. Guvernér 
Národnej banky Slovenska na tento post nominoval prof. Ing. Anettu Čaplánovú Ph.D, ktorú 
následne schválili aj poslanci Národnej rady SR. Verím, že aj v tomto prípade bude príchod nového 
človeka s novým pohľadom a skúsenosťami prínosom pre inštitúciu a jej budúce fungovanie. 
 
Je dôležité kontinuálne zvyšovať odbornú úroveň, čoho predpokladom je spolupráca aj 
s odborníkmi zo zahraničia vrátane ostatných fiškálnych rád v Európe aj mimo nej. V uplynulom 
roku sa preto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť okrem plnenia úloh vyplývajúcich z legislatívy 
venovala ďalším aktivitám významným v medzinárodnom meradle nielen v tomto regióne. 
V septembri 2015 usporiadala medzinárodnú konferenciu „Rethinking Fiscal Policy after the 
Crisis“, na ktorej prezentovalo svoje závery vyše tridsať prominentných odborníkov v oblasti 
verejných financií z celého sveta. Pozvanie prijalo vyše sto odborníkov zo Slovenska aj zo 
zahraničia vrátane zástupcov európskych fiškálnych rád a medzinárodných organizácií. Na 
konferencii sa diskutovali aktuálne otázky a odpovede na súčasné výzvy a vývoj v Európe aj vo 
svete v oblasti verejných financií. 
 
Ďalším úspechom na európskej úrovni bolo formálne založenie Networku nezávislých fiškálnych 
inštitúcií EÚ, ku ktorému došlo práve v Bratislave. Po dvojročnej neformálnej koordinácii 
zoskupenia fiškálnych rád sa potvrdila vedúca úloha RRZ. Člen rady Ľudovít Ódor bol menovaný 
za podpredsedu Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ na funkčné obdobie dvoch rokov 
a bude okrem iného zastupovať európske fiškálne rady pred inštitúciami EÚ. Hlavným cieľom 
Networku je vytvorenie platformy pre výmenu informácií a a poznatkov na expertnej úrovni a 
zjednotenie pozícií fiškálnych rád vo vzťahu k inštitúciám EÚ. 
 
Najbližšie roky so sebou prinesú viaceré výzvy na európskej úrovni, aj v domácom prostredí. Na 
európskej úrovni vyvoláva otázky vznik Európskej fiškálnej rady, jej úlohy a právomoci, ako aj 
vzťah k  národným fiškálnym inštitúciám. V domácom prostredí zostávajú výzvami aj naďalej 
zvyšovanie transparentnosti a zlepšovanie informovanosti o verejných financiách, ktoré patria k 
základným poslaniam Rady. Za jednu z najväčších výziev považujem zlepšiť komunikáciu 
s verejnosťou, aby mali aj bežní ľudia v prípade záujmu možnosť získať potrebné informácie 
o vývoji verejných financií.  
 
 

 Ivan Šramko 
Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
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2. Profil inštitúcie 
 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bola zriadená ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej 
zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1.marca 20121. Ústavný 
zákon upravuje vznik a pôsobnosť RRZ a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti 
s úsilím zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky. Taktiež kladie dôraz na 
ekonomickú a sociálnu spravodlivosť medzi terajšími a budúcimi generáciami. Ústavný zákon má 
docieliť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, dosiahnuť efektívne 
vynakladanie s verejnými prostriedkami a tiež posilniť transparentnosť. Samotné fungovanie RRZ 
je podmienené vymenovaním troch členov rady.  
 
Ústavným zákonom vznikla aj Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ), ktorá 
zabezpečuje správu organizačných, administratívnych, personálnych, odborných a technických 
činností rady. Kancelária rady je právnická osoba, má právnu formu neziskovej organizácie 
(ústredná štátna správa) a jej vlastníctvo je štátne. Činnosť kancelárie rady (SK NACE/OKEČ) patrí 
pod všeobecnú verejnú správu. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ.  
 
Financovanie RRZ a KRRZ je zabezpečené príspevkami z rozpočtu Národnej banky Slovenska. 
Tieto výdavky môžu byť následne preplatené zo štátneho rozpočtu na základe požiadavky NBS 
smerujúcej Ministerstvu financií Slovenskej republiky. RRZ schvaľuje rozpočet KRRZ. Proces 
tvorby rozpočtu, práva a povinnosti RRZ a KRRZ je regulovaný schváleným štatútom. 
  
Kancelária rady nie je zriadená na účel podnikania a v súlade s týmto vedie podvojné účtovníctvo 
podľa platných účtovných predpisov. Okrem toho v súlade s usmernením Ministerstva financií SR 
ako subjekt verejnej správy (klasifikácia S.13 podľa metodiky ESA2010) vykazuje hospodárenie aj 
v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie pre účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a súhrnnej 
výročnej správy Slovenskej republiky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Okrem ustanovení čl. 6 ods. 3 a 4, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2015. 
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3. Poslanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja 
hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.  
 
Cieľom RRZ je poskytovať verejnosti odborné, komplexné a nezávislé informácie o vývoji 
verejných financií, čo je dôležitou súčasťou nového rozpočtového rámca na národnej ako aj 
európskej úrovni. RRZ má v systéme slovenskej verejnej správy fungovať ako akýsi lobista 
budúcich generácií – strážca takého hospodárenia s verejnými zdrojmi, ktoré svojimi deficitmi 
a dlhom neprenáša príliš veľké finančné bremeno do budúcnosti. Zároveň Rada sleduje, aby sa 
niektorými účtovnými operáciami zadlžovanie neskrývalo pred verejnosťou. Fungovanie RRZ je 
súčasťou širšieho konceptu dohľadu nad hospodárením Slovenskej republiky, ktorého hlavným 
cieľom je sledovanie a vyhodnocovanie zmeny čistého bohatstva.  

 
Základné povinnosti a výstupy RRZ sú definované v ústavnom zákone o rozpočtovej 
zodpovednosti.  
 

• Každoročne vypracovať Správu o dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií a poukázať tak na možné problémy, ktoré by mohli viesť k nadmernému nárastu 
verejného dlhu pri súčasnom nastavení rozpočtových politík. Správa hľadá odpoveď na 
otázku, do akej miery sa prenášajú finančné bremená na budúce generácie. 
 

• Predkladať na rokovanie národnej rady Správu o hodnotení plnenia pravidiel 
rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti. Táto správa 
by mala zodpovedať, či vláda rešpektuje vlastné pravidlá hospodárenia a či nedochádza 
k zahmlievaniu údajov alebo k znižovaniu transparentnosti.  

 
• Rada môže z vlastného podnetu alebo na podnet poslaneckého klubu vypracovať 

stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej 
rady. Stanoviská by mali skúmať najmä vplyvy na dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií a dôsledky na rozpočet. Parlament tak bude mať k dispozícii názor nezávislej 
inštitúcie pri prijímaní zákonov. 

Čisté bohatstvo 

Horný 
limit pre 

dlh 

Výdav-
kové 

limity 

Pravidlá 
pre 

samo-
správy 

Pravidlá 
transpa-
rentnosti 

Rada 
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• Vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja 
hospodárenia vo verejných financiách. Inak povedané informovať o možných rizikách 
spojených s rozpočtom a rozpočtovými cieľmi, predstavovať alternatívne scenáre alebo 
napríklad prichádzať s námetmi na zlepšenie metodológie pri kalkulácii rôznych 
ukazovateľov v oblasti verejných financií. 
 

Ústavný zákon prisudzuje Rade aj ďalšie činnosti definované zákonom. Na základe novely zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy pribudla Rade od roku 2014 povinnosť hodnotenia 
plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte (vyplývajúce z implementácie fiškálneho kompaktu2 
do národnej legislatívy). Rada dvakrát ročne vyhodnocuje, či je potrebné uplatniť korekčný 
mechanizmus spojený s neplnením tohto pravidla, vrátane začiatku a ukončenia trvania 
výnimočných okolností, počas ktorých sa korekčný mechanizmus neuplatní. 
 

 
                                                 
2  Hlava III medzivládnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii. 
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4. Členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (k 31.12.2015) 
 
Náležitosti ohľadom spôsobu výberu kandidátov a voľby členov rady, ako aj podmienky, ktoré 
musí člen rady spĺňať, sú zakotvené v ústavnom zákone. Podmienky kladené na členov rady 
pokrývajú vzdelanie, odborné vedomosti, skúsenosti, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť 
a politickú neangažovanosť. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má troch členov. 
 

• Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou 
hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky. 

• Jedného člena rady volí a odvoláva Národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných poslancov na návrh prezidenta SR.  

• Ďalšieho člena rady volí a odvoláva Národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.  

 

Člen rady má postavenie verejného činiteľa a jeho funkčné obdobie je sedemročné, 
neobnoviteľné. Aby sa celé obsadenie rady v budúcnosti neobmieňalo v rovnakom čase, ústavný 
zákon prechodným ustanovením definuje neštandardné dĺžky funkčných období jej prvého 
zloženia3.  
 
 
Súčasní členovia rady 
  

 

Ivan Šramko, predseda rady 

Ivan Šramko sa narodil 3.9.1957 v Bratislave. V roku 1980 ukončil 
štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, na Fakulte 
riadenia. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval v rokoch 1981 
až 1990 v Železničnom staviteľstve Bratislava a v akciovej spoločnosti 
AVEX, vo vedúcich funkciách finančných útvarov. V rokoch 1990 až 
1991 bol zástupcom riaditeľa spoločnosti VÚB ING, a. s., (banková 
poradenská spoločnosť). V rokoch 1991 až 1992 viedol pracovnú 
skupinu, ktorá vo VÚB, a. s., zakladala spoločnú banku VÚB – Credit 
Lyonnais. V rokoch 1992 až 1998 bol generálnym riaditeľom 
Istrobanky, a. s., a zároveň podpredsedom a neskôr predsedom jej 
predstavenstva. V rokoch 1998 až 2002 bol členom vedenia Tatra 
banky, a. s., Bratislava a v rokoch 2000 – 2002 členom jej 
predstavenstva. Od 1999 do 2001 bol členom a od 2001 do januára 2002 
predsedom dozornej rady Asociácie bánk Slovenskej republiky. Od 11. 
1. 2002 do 31. 12. 2004 zastával post viceguvernéra Národnej banky 
Slovenska a dňa 1. 1. 2005 bol vymenovaný do funkcie guvernéra NBS. 
Po ukončení pôsobenia v NBS v roku 2010 bol vymenovaný za 
veľvyslanca Slovenskej republiky pri OECD. 
 

Dátum vymenovania: 27.6.2012, na návrh skupiny poslancov; nový 
predseda bude nominovaný vládou SR  

                                                 
3  Funkčné obdobie predsedu je sedem rokov, jedného člena päť rokov a jedného člena tri roky. Funkčné obdobie 

člena zvoleného na tri roky je výnimočne jedenkrát obnoviteľné. 
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Dátum skončenia funkčného obdobia: 26.6.2019 (7 rokov, 
neobnoviteľné) 
 

 

Ľudovít Ódor , člen rady 

Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-
fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako analytik 
finančných trhov v ČSOB a v rokoch 2001 až 2003 ako ekonóm v 
Slovenskej ratingovej agentúre. Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným 
ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve 
financií. Potom pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke 
Slovenska až do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a 
ministra financií v rokoch 2010 až 2012. Od septembra 2015 je 
podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií 
EÚ (EUIFIs) a od roku 2016 hosťujúcim profesorom na 
Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU).  Ódor je autorom 
mnohých publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých 
reformných koncepcií vrátane ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti.  
 

Dátum vymenovania: 27.6.2012, na návrh skupiny poslancov; nový člen 
bude nominovaný prezidentom SR 
Dátum skončenia funkčného obdobia: 26.6.2017 (5 rokov, 
neobnoviteľné) 
 
Anetta Čaplánová, členka rady 
 
Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. ukončila vysokoškolské štúdium na 
Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 
1989,  počas štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave tiež medziodborové štúdium žurnalistiky. V 
rokoch 1989-1992 bola na študijných pobytoch na Univerzite 
Komenského v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 
V rokoch 1991-1993 absolvovala na Univerzite Komenského 
postgraduálne štúdium anglického jazyka. V roku 1995 ukončila 
doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, kde od tohto obdobia pôsobí ako 
vysokoškolská učiteľka. Počas doktorandského štúdia absolvovala 
dlhodobejšie študijné pobyty na univerzitách v Tilburgu a v 
Antverpách. V roku 2003 sa habilitovala za docentku v odbore 
Národné hospodárstvo, v roku 2012 bola prezidentom Slovenskej 
Republiky vymenovaná za  profesorku v odbore Ekonomická teória. 
V rokoch 2009-2015 bola prorektorkou Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, najskôr pre manažovanie akademických projektov, 
potom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Trvalo 
spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitúciami 
v zahraničí,  na viacerých z nich absolvovala výskumné pobyty (napr. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euifis.eu/
http://economics.ceu.edu/people/ludovit-odor
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Bývalí členovia rady 
 

MMF, Medzinárodné centrum pre ekonomický výskum v Turíne, 
Univerzita Bath, Oklahomská štátna univerzita).  Vo výskumnej 
činnosti sa venuje najmä ekonómii verejného sektora, novej 
inštitucionálnej ekonómii a teórii verejnej voľby. 

Začiatok funkčného obdobia: 3. júl 2015 (schválené NRSR dňa 2. júla 
2015 na návrh guvernéra NBS doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD.) 

Koniec funkčného obdobia: 2. júl 2022 (7 rokov bez možnosti 
obnovenia) 
 
 
 
 

 

Michal Horváth, člen rady 
 

Dátum vymenovania: 27.6.2012, na návrh skupiny poslancov, nový člen 
bol nominovaný guvernérom Národnej banky Slovenska 
 
Dátum skončenia funkčného obdobia: 2.7.2015 (3 roky, obnoviteľné na 
ďalších 7 rokov)4 

 
 
 

                                                 
4  Funkčné obdobie skončilo dňa 2.7.2015 zvolením prof. Ing. Anetty Čaplánovej, PhD., ktorá sa ujala 

funkcie dňa 3.7.2015. 

http://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=36103
http://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=36103
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5. Panel poradcov 
 
Postavenie a úlohy RRZ si vyžadujú vysokú odbornú úroveň jej výstupov. Z uvedeného dôvodu 
v decembri 2012 oslovila rada piatich popredných svetových ekonómov z oblasti makroekonómie 
a verejných financií s ponukou členstva v paneli poradcov RRZ.  Jeho úlohou je dohliadať na 
postupy a metodológie rady a v záujme zvyšovania kvality podrobiť výstupy RRZ externému 
hodnoteniu. Výber členov prebiehal s dôrazom na odbornosť a skúsenosť a mal by byť zárukou 
vysokej úrovne publikácií RRZ. Panel poradcov sa spravidla schádza raz ročne, inak konzultácie 
prebiehajú v elektronickej forme. Poradcovia vykonávajú činnosť bez nároku na honorár.  
 
Členovia: 

George Kopits – má dlhoročné skúsenosti s fiškálnymi a monetárnymi analýzami. Svoju kariéru 
začal na americkom ministerstve financií (Treasury Department). Potom pracoval takmer tridsať 
rokov pre Medzinárodný menový fond. Je spoluautorom kľúčových publikácií MMF v oblasti 
fiškálnej transparentnosti a fiškálnych pravidiel (napr. Kopitsovho-Symanského kritéria). Neskôr 
ho vymenovali za člena Rady pre menovú politiku v Maďarsku. V poslednom období sa angažuje 
predovšetkým v oblasti fiškálnych rád. Po pôsobení na čele Fiškálnej rady v Maďarsku prijal 
pozíciu člena rady v Portugalsku. Okrem verejných funkcií sa intenzívne venuje učeniu vo 
Woodrow Wilson International Center ako aj na Central European University v Budapešti. 

Simon Wren-Lewis – je profesorom ekonómie na University of Oxford. Na začiatku kariéry 
pracoval pre britské ministerstvo financií. V roku 1981 prijal ponuku pracovať pre Národný inštitút 
ekonomického a sociálneho výskumu (NIESR), kde skonštruoval prvú verziu známeho modelu 
NIGEM. Neskôr bol profesorom na Strathclyde University ako aj na Exeter University. Má 
množstvo publikácií v prestížnych akademických časopisoch predovšetkým v oblasti 
modelovania menovej a fiškálnej politiky a v oblasti rovnovážnych výmenných kurzov. Je 
dlhoročným „fanúšikom“ fiškálnych rád: jeho návrh z roku 2007 výrazne ovplyvnil vznik Office 
for Budget Responsibility vo Veľkej Británii. V súčasnosti je známy aj prostredníctvom svojho 
blogu Mainly Macro. 

Philip Lane – je guvernérom írskej národnej banky a profesorom politickej ekonómie na Trinity 
College Dublin. Svoj doktorát získal na Harvarde a svoju kariéru začal na Columbia University. Je 
autorom množstva publikácií v popredných akademických časopisoch. Publikuje predovšetkým 
v oblastiach finančnej globalizácie, makroekonomickej politiky a ekonomickej integrácie 
v Európe. Je editorom viacerých časopisov vrátane Economic Policy, Journal of International 
Economics alebo International Journal of Central Banking. Je držiteľom viacerých 
medzinárodných ocenení. 

Daniele Franco –   sa nedávno presunul na talianske ministerstvo financií, kde má zodpovednosť 
za rozpočtovú politiku a správnosť rozpočtových procesov (State Accountant General). Predtým 
pôsobil ako výkonný riaditeľ ekonomického výskumu a medzinárodných vzťahov v miestnej 
centrálnej banke. Ešte ďalej v minulosti tam desať rokov pracoval ako šéf divízie verejných 
financií. Krátko pôsobil aj v Európskej komisii. Napísal knihy o verejných výdavkoch, sociálnom 
zabezpečení a fiškálnych pravidlách v Európe. Okrem toho má množstvo publikácií ohľadom 

http://www.wilsoncenter.org/staff/george-kopits
https://sites.google.com/site/sjqwrenlewis/cv
http://www.philiplane.org/LaneBIO.html
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/Aree/studi/cv_franco;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
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rozpočtovej politiky, fiškálneho federalizmu, medzigeneračného účtovníctva, zdaňovania 
finančných aktív alebo príjmovej distribúcie. Je spoluautorom návrhu založenia fiškálnej rady v 
Taliansku. 

Kevin Page – vyštudoval ekonómiu na Queen's University.  Od roku 2008 do roku 2013 bol 
historicky prvým šéfom Parlamentného rozpočtového výboru (PBO) v Kanade. Dnes pôsobí ako 
vedúci výskumu na University of Ottawa. Má viac ako 27 rokov skúseností vo verejných 
inštitúciách v Kanade, najmä v oblasti ekonomických a fiškálnych analýz. Pôsobil v troch 
hlavných centrálnych inštitúciách: Finance Canada, Treasury Board Secretariat a Privy Council 
Office. 

 

Stretnutie s panelom poradcov 
 
V roku 2015 RRZ usporiadala medzinárodnú konferenciu “Rethinking Fiscal Policy after the 
Crisis”5, ktorá sa konala v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton 10.-11. septembra 2015. Pozvanie 
na konferenciu prijali aj niektorí členovia panelu poradcov a členovia rady mali možnosť 
prediskutovať viaceré otázky metodologického, ako aj odborného charakteru. Z tohto dôvodu sa 
v roku 2015 samostatné stretnutie neorganizovalo. Nasledujúce stretnutie sa očakáva v priebehu 
roka 2016. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Viac o konferencii v časti Komunikácia a spolupráca na str. 22 

http://www.pbo-dpb.gc.ca/en/PBO+Staff
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6. Inštitucionálny rozvoj 
 
Samotné vymenovanie členov RRZ nepostačuje na efektívne plnenie úloh vyplývajúcich 
z ústavného zákona. V zmysle ústavného zákona úlohy spojené s odborným, organizačným, 
administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť vykonáva  Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  
 
Ľudské zdroje 
 
V roku 2015 bolo hlavným cieľom stabilizovať počet zamestnancov na úrovni, ktorá vytvorí 
predpoklady pre štandardné plnenie úloh KRRZ. K 31.12.2015 mala KRRZ celkom 19 zamestnancov, 
z toho 14 v riadnom zamestnaneckom pomere a piatich vo forme dohody o pracovnej činnosti. 
Oproti stavu na konci roka 2014 sa počet zamestnancov nemenil. 
 
Prehľad počtu zamestnancov KRRZ a členov RRZ   

    k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 

  Počet Upravené* Počet Upravené* Počet Upravené* Počet Upravené* 
RRZ 3 3,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 

KRRZ 9 9,0 11 11,0 14 13,5 14 13,5 

Výkonný riaditeľ 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 

Sekretariát 1 1,0 1 1,0 2 2,0 2 2,0 

Analytici 7 7,0 9 9,0 11 10,5 11 10,75 

Spolu RRZ a KRRZ 12 12,0 14 14,0 17 16,5 17 16,75 

* kratšie úväzky prepočítané na ekvivalent plných úväzkov    
  

 
 

Z pohľadu štruktúry zamestnancov prevládajú analytické pozície v počte 11. Okrem 
zamestnancov, ktorých náplňou je predovšetkým odborná a analytická činnosť v zmysle 
ústavného zákona, je potrebné zabezpečiť aj podporné činnosti KRRZ. Ide najmä o vedenie 
personálnej agendy, účtovníctva, verejného obstarávania, preklady, právne poradenstvo či 
činnosti v súvislosti s aktivitami RRZ v rámci Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ. Ku 
koncu roka 2015 mala KRRZ uzatvorených päť dohôd o pracovnej činnosti.  
 

Priemerná výška mesačnej hrubej mzdy riadnych zamestnancov KRRZ dosiahol v roku 2015 
úroveň 2 523 EUR6.  
 
 
 
 
 

                                                 
6  Kratšie pracovné úväzky boli prepočítané na ekvivalent plného úväzku. Výpočet berie do úvahy 

u riadnych zamestnancov výšku mzdy podľa pracovných zmlúv, nie skutočne vynaložené náklady (môžu 
sa líšiť v závislosti od čerpania dovoleniek, práceneschopnosti a pod.). V rovnakej metodike dosiahla 
priemerná mesačná mzda v roku 2014 úroveň 2 503 eur. 
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Priemerný prepočítaný počet riadnych zamestnancov KRRZ v príslušnom roku* 

 
*bez výkonného riaditeľa                                                                                                                                                                       Zdroj: KRRZ 

  
 
Vzdelávanie 

 
Nevyhnutnosťou pre ďalší odborný rast členov RRZ a zamestnancov KRRZ je permanentné 
vzdelávanie. Za týmto účelom bola RRZ v roku 2015 zapojená do národného projektu zameraného 
na budovanie analytických kapacít v štátnej správe prostredníctvom získavania odborných 
poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, ktorý je spolufinancovaný cez Európsky 
sociálny fond. Zamestnanci KRRZ sa tak pravidelne zúčastňujú na kurzoch, seminároch a ďalších 
podujatiach na najlepších svetových vzdelávacích inštitúciách. Členovia RRZ sa takisto zúčastňujú 
na odborných podujatiach a konferenciách na Slovensku a v zahraničí.  
 
V roku 2015 absolvovalo špecifické vzdelávanie 12 zamestnancov, časť vzdelávania bola realizovaná 
prostredníctvom „online“ kurzov. Počet školiacich dní mimo vzdelávania realizovaného 
elektronickou cestou dosiahol 98 dní, s priemerným počtom 5,76 dňa na jedno školenie.  
 
Okrem školení zamestnanci organizujú vlastné semináre alebo sa zúčastňujú seminárov 
realizovaných inými inštitúciami.  
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Publikácie a výskum 
 
V súvislosti s monitorovaním a kontrolou národných fiškálnych pravidiel má Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť povinnosť hodnotiť vývoj v oblasti fiškálnej politiky a to prostredníctvom 
príslušných dokumentov. Základný rozsah publikácií RRZ je definovaný v ústavnom zákone 
o rozpočtovej zodpovednosti a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 

• Prvým, podľa čl.4 ods. (1a), je správa o dlhodobej udržateľnosti, ktorá má za cieľ 
kvantitatívne vyhodnotiť presúvanie finančného bremena na ďalšie generácie, ako aj 
posúdiť riziká, ktoré vyplývajú z fenoménu starnutia populácie vo vyspelých krajinách 
sveta, Slovensko nevynímajúc. Jeho súčasťou je identifikácia základného scenára a 
stanovenie ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti.  

 
• Raz do roka, najneskôr do 31. augusta čl. 4 ods.(1b), je rada povinná predložiť správu o 

dodržiavaní plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej 
transparentnosti. 
 

• Ďalšie dokumenty súvisia s povinnosťou sledovať vývoj vo verejných financiách 
a vyhodnotiť opatrenia prijaté v oblasti fiškálnej politiky, prípadne ich vplyv na 
domácnosti a makroekonomické prostredie. V zmysle čl.4 ods. (1d) rada bude predkladať 
najmä svoje stanovisko k základným rozpočtovým dokumentom, a to k programu 
stability (východiskám rozpočtu) a k návrhu rozpočtu predkladanému do parlamentu. 
Ambíciou materiálov bude obohatiť diskusiu o nezávislý pohľad na rozpočet verejnej 
správy, posúdiť realistickosť stanovených cieľov, upozorniť na potenciálne riziká, rovnako 
však dohliadať na dodržiavanie pravidiel na národnej úrovni. 

 
• Ďalšou z kľúčových úloh rady je vypracovávať a zverejňovať stanoviská k legislatívnym 

návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. Vyhodnotiť ich vplyv najmä z 
hľadiska dôsledkov na rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií. Stanoviská pripravuje RRZ buď z vlastnej iniciatívy alebo z podnetu poslaneckého 
klubu. 
 

• Rada dáva podnety na odborné diskusie formou zverejňovania vlastných štúdií a 
materiálov, predstavuje návrhy nových metodík a konceptov, ktoré môžu slúžiť ako 
pomocné nástroje pri rozhodovaní rady alebo môžu odbornej ako i laickej verejnosti 
priniesť alternatívne pohľady na fiškálnu politiku.   
 

• Od roku 2014 sa vyhodnocuje plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte za 
predchádzajúci rok, ktoré bolo do národnej legislatívy premietnuté na základe záväzku z 
medzinárodnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii. Jej 
tretia časť, tzv. fiškálny kompakt, vyžaduje od členskej krajiny zadefinovanie 
strednodobého cieľa, každoročné posudzovanie, či krajina dostatočne napreduje k jeho 
dosiahnutiu a v prípade odchýlky spustiť automatický korekčný mechanizmus, ktorý by 
vrátil kľúčové ukazovatele na pôvodnú trajektóriu. Zodpovednosť za vyhodnocovanie 
pravidla má na Slovensku ministerstvo financií. Kredibilitu tomuto národnému pravidlu 
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by mala dodať nezávislá fiškálna inštitúcia, ktorá by mala sledovať jeho dodržiavanie. V 
prípade Slovenska tým bola poverená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). 

 
V roku 2015 RRZ publikovala päť hlavných dokumentov a jedno stanovisko: 
 
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií 
(apríl 2015) 
 
Publikované: 30.apríl 2015 
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií Slovenskej republiky má za svoj cieľ 
kvantitatívne vyhodnotiť presúvanie finančného bremena verejných financií na budúce 
generácie, ako aj posúdiť riziká, ktoré vyplývajú z fenoménu starnutia slovenskej populácie.  
 
Spáva konštatovala, že v roku 2014, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, došlo k 
zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Hlavnou príčinou bolo zhoršenie 
štartovacej pozície z dôvodu medziročného zvýšenia deficitu verejných financií aj po očistení o 
dočasné vplyvy. Dlhodobé projekcie príjmov a výdavkov citlivých na demografické zmeny sa 
medziročne významne nemenili. Uvoľnenie fiškálnej politiky zhoršilo hodnotu ukazovateľa 
dlhodobej udržateľnosti v roku 2014 na 2,4 % z HDP oproti 1,9 % z HDP v roku 2013. Zmena 
ukazovateľa už vzala do úvahy zmeny v daniach účinné od roku 2015, bez ktorých by bolo 
zhoršenie výraznejšie.  

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2015 až 2017 
 
Publikované: 18. máj 2015 
Materiál poskytuje nezávislý pohľad na strednodobé rozpočtové ciele prezentované v programe 
stability ako aj v Návrhu východísk rozpočtu na roky 2016 až 2018. 
  
Vládou schválené strednodobé ciele na roky 2016 až 2018 potvrdili zámer vlády pokračovať v 
znižovaní deficitu verejnej správy a zlepšovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií. RRZ 
hodnotila pozitívne, že vláda naďalej prezentovala svoj zámer dosiahnuť približne vyrovnaný 
rozpočet v roku 2017. Dodržiavanie tohto záväzku na európskej úrovni môže zvýšiť kredibilitu 
Slovenska v očiach investorov. Na druhej strane, načrtnutý spôsob dosiahnutia strednodobého 
cieľa prinášal so sebou viacero rizík. Rada hodnotila negatívne najmä štyri skutočnosti: 
uvoľnenie cielených deficitov, optimistické odhady rastového potenciálu ekonomiky, nevyužitie 
viacerých pozitívnych vplyvov na rýchlejšiu konsolidáciu a relatívne vysoký objem 
potenciálnych rizík bez toho, aby boli naznačené spôsoby ich zmiernenia alebo odvrátenia resp. 
kompenzácie inými opatreniami. 
 
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014 
Publikované: 16. júl 2015 
 
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014 (aktualizácia 
hodnotenia z júla 2015) 
Publikované: 14. december 2015 
 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/278/sprava-o-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-april-2015
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/283/hodnotenie-strednodobych-rozpoctovych-cielov-na-roky-2016-az-2018
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/283/hodnotenie-strednodobych-rozpoctovych-cielov-na-roky-2016-az-2018
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/292/hodnotenie-plnenia-pravidla-o-vyrovnanom-rozpocte-za-rok-2014
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/292/hodnotenie-plnenia-pravidla-o-vyrovnanom-rozpocte-za-rok-2014
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/292/hodnotenie-plnenia-pravidla-o-vyrovnanom-rozpocte-za-rok-2014
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Správy hodnotia plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte, ktoré bolo do národnej legislatívy 
premietnuté v roku 2014 na základe záväzku z medzinárodnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a 
správe v Hospodárskej a menovej únii. Tretia časť zmluvy, tzv. fiškálny kompakt, vyžaduje 
zadefinovanie strednodobého cieľa, každoročné posudzovanie, či krajina dostatočne napreduje 
k jeho dosiahnutiu a v prípade odchýlky spustiť automatický korekčný mechanizmus, ktorý by 
vrátil kľúčové ukazovatele na pôvodnú trajektóriu. 
 
Podľa aktualizovaného odhadu RRZ dosiahol štrukturálny deficit verejnej správy v roku 2014 
úroveň 2,8 % HDP a medziročne sa zvýšil o 0,4 % HDP. Strednodobý cieľ v podobe približne 
vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) tak nebol dosiahnutý. 
Výrazná konsolidácia v roku 2013 a fiškálne uvoľnenie v roku 2014 viedli k tomu, že štrukturálne 
saldo v roku 2014 dosiahlo úroveň stanovenej trajektóriou, ktorá by mala zabezpečiť splnenie 
cieľa do roku 2017. Tento záver potvrdilo aj hodnotenie vývoja upravených výdavkov rozpočtu, 
ktoré od roku 2012 narástli v súlade s výdavkovým pravidlom. Z uvedeného RRZ konštatovala, 
že v roku 2014 nedošlo k výraznej odchýlke a nebolo potrebné spustiť korekčný mechanizmus. 
 
 
 
Správa o hodnotení pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti (august 
2015) 
 
Publikované: 2.september 2015 
 
Správa hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti č. 493/2011 Z.z. za rozpočtový rok 2013.  
 

V porovnaní s rokom 2013 sa v roku 2014 úroveň dlhu znížila o 1 % HDP a dosiahla 53,6 % 
HDP. Na medziročný pokles dlhu v roku 2014 a ďalší očakávaný pokles v roku 2015 mali 
významný vplyv jednorazové opatrenia.  Z pohľadu požiadaviek ústavného zákona a 
udržateľnosti vývoja dlhu preto RRZ vnímala negatívne, že od prekročenia prvého sankčného 
pásma v roku 2012 sa zatiaľ nepodarilo prijať také opatrenia, ktoré by viedli ku znižovaniu dlhu 
mimo sankčných pásiem. 
 
Rada konštatovala, že štát finančne nekryl straty samospráv. Na druhej strane, štát selektívne 
zlepšuje hospodárenie vybraných samospráv poskytovaním úverov (návratných finančných 
výpomocí) za veľmi výhodných podmienok (neúročené, bez zabezpečenia).  
Od účinnosti ústavného zákona došlo k výraznému zlepšeniu vo zverejňovaní informácií o 
verejných financiách. Rada vníma pozitívne, že dokumenty k rozpočtu verejnej správy a súhrnné 
výročné správy reagujú na pripomienky a odporúčania rady. Na druhej strane sa ukazuje, 
že okrem samotného zlepšovania obsahu dokumentov je z hľadiska transparentnosti dôležitý aj 
proces tvorby a schvaľovania dokumentov. Negatívnym príkladom bol proces schvaľovania 
Rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 v parlamente.  
 
 
 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/298/sprava-o-hodnoteni-plnenia-pravidiel-rozp-zodp-a-transp-082015
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Kvantifikácia vplyvu zmien v II. pilieri na deficit a dlh verejnej správy 
Publikované: 5. novembra 2015 
 
Na žiadosť Poslaneckého klubu OĽaNO a nezaradených poslancov NRSR Eugena Jurzycu a Jany 
Kiššovej zo dňa 2. októbra 2015 vypracovala RRZ stanovisko, v ktorom vypočítala vplyvy zmien 
v druhom pilieri starobného dôchodkového poistenia v rokoch 2008 až 2014 na deficit a hrubý 
dlh verejnej správy.  
 
 
Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 
Publikované: 11. novembra 2015 
 
Dodatok k hodnoteniu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 
Publikované: 14. decembra 2015 
 
Cieľom týchto materiálov je poskytnúť nezávislý pohľad na rozpočet a posúdiť, či je aktuálne 
nastavenie fiškálnej politiky postačujúce na dosiahnutie stanovených cieľov a súčasne 
identifikovať prípadné riziká, ktoré by bolo nutné následne dodatočnými opatreniami 
eliminovať.  
 
RRZ najprv zverejnila hodnotenie vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 
2016 až 2018. Vzhľadom na to, že rozpočet bol v Národnej rade SR schválený s viacerými 
zmenami a zároveň boli k dispozícii nové informácie týkajúce sa rozpočtových rizík, RRZ 
považovala za potrebné svoje hodnotenie aktualizovať. 
 
V porovnaní s návrhom rozpočtu sa zvýšili riziká na rok 2016, pričom môžu byť kompenzované 
dodatočne špecifikovanými opatreniami. RRZ negatívne vníma zvýšenie daňových a 
odvodových príjmov v parlamente a jeho premietnutie do trojročného rozpočtu ministerstvom 
financií bez predchádzajúceho schválenia Výborom pre daňové prognózy, čím sa znižuje 
transparentnosť procesu  schvaľovania rozpočtu verejnej správy. Dodatočné navyšovanie 
príjmov a výdavkov môže tiež vytvárať priestor pre obchádzanie tých fiškálnych pravidiel, ktoré 
obmedzujú nárast výdavkov rozpočtu. Spôsob zapracovania zmien do trojročného rozpočtu  
ukazuje, že súčasný legislatívny rámec schvaľovania rozpočtu v NR SR nie je z pohľadu 
transparentnosti vyhovujúci. Schvaľovanie hotovostného štátneho rozpočtu NR SR na najbližší 
rok je dané historicky a v súčasnosti už nepostačuje na zachytenie všetkých zmien vo verejných 
financiách v súlade s európskymi štandardami definovanými metodikou ESA2010. RRZ na 
uvedenú skutočnosť poukázala aj pri minuloročnom hodnotení rozpočtu. 
 
 
 
 
 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/fiskalne-pravidla/costing/300/kvantifikacia-vplyvu-zmien-v-ii-pilieri-na-deficit-a-dlh-verejnej-spravy
http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnoteniervs_2015_2017_final.pdf
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/309/hodnotenie-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2016-az-2018
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Zoznam publikácií RRZ v roku 2015  
Typ publikácie /  Dátum 
Názov publikácie zverejnenia 
Správy podľa ústavného zákona  
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2015) 30.4.2015 
Správa o hodnotení pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti 
(august 2015) 2.9.2015 

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2018 18.5.2015 
Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018  11.11.2015 
Dodatok k hodnoteniu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 14.12.2015 
Správy podľa zákona o rozpočtových pravidlách (pravidlo o vyrovnanom 
rozpočte)  

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014 16.7.2015 
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014 (aktualizácia 
hodnotenia z júla 2015) 14.12.2015 

Stanoviská  
Kvantifikácia vplyvu zmien v II. pilieri na deficit a dlh verejnej správy 5.11.2015 
Diskusné štúdie  
Fiscal Policy Matters 5.5.2015 
Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií 29.4.2015 
SIMTASK: A Microsimulation model of the Slovak Tax-Benefit System 18.8.2015 
Working papers  
Fiscal Risk Assessment at the CBR: A Conceptual Framework 15.4.2015 
Is the Maastricht debt limit safe enough for Slovakia? 11.5.2015 
To Work or Not to Work? Updated Estimates of Labour Supply Elasticities 13.5.2015 
The End of the Flat Tax Experiment in Slovakia 27.8.2015 
Komentáre  
Najlepšie zarábajúci zamestnanci na Slovensku: kto sú a čo robia 9.4.2015 
Hospodárenie rozpočtu v roku 2014 22.4.2015 
Fiškálne multiplikátory z dvoch perspektív 5.5.2015 
Po 60ke sa riziko infarktu zvyšuje aj vo verejných financiách 11.5.2015 
Kto sa skrýva za priemerom? 23.7.2015 
Koniec rovnej dane na Slovensku 13.10.2015 
Makroekonomické komentáre  
V roku 2015 pomáhajú rastu eurofondy 19.10.2015 
Investície znižujú prebytok zahraničného obchodu 25.11.2015 
Blogy  
Áno, pán komisár (M. Horváth) 16.1.2015 
Riziká z prevzatia záväzkov (Ľ. Ódor) 20.4.2015 
Po troch rokoch (M. Horváth) 20.4.2015 
Rozhadzovať alebo slúžiť? (Ľ. Ódor) 27.5.2015  
Noví lobisti na scéne (Ľ. Ódor) 28.9.2015 
Fiškálna elita v Bratislave I. (Ľ. Ódor) 30.9.2015 
Fiškálna elita v Bratislave II. (Ľ. Ódor) 1.10.2015 
Fiškálna elita v Bratislave III. (Ľ. Ódor) 2.10.2015 
Európska fiškálna rada (Ľ. Ódor) 21.10.2015 
Pištoľníci v parlamente? (Ľ. Ódor) 25.11.2015 

 Zdroj: RRZ 
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7. Komunikácia a spolupráca 
 
 
RRZ od svojho vzniku v roku 2012 komunikuje s odbornou i širšou verejnosťou prostredníctvom 
niekoľkých kanálov.  
 
Pre médiá vystupujú členovia rady, prípadne riaditeľ kancelárie rady pokiaľ ho tým rada poverí.  
 
Hlavným komunikačným nástrojom RRZ je internetová stránka inštitúcie 
(https://www.rozpoctovarada.sk). Dôraz sa dáva na prehľadnosť stránky a jej pravidelnú 
aktualizáciu.  
 
RRZ je aktívna na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/rozpoctovarada), na 
sociálnej sieti Twitter (@RozpoctovaRada) a tiež na sieti LinkedIn (Council for Budget 
Responsibility).  
 
V roku 2015 RRZ zorganizovala dve tlačové konferencie pri príležitosti publikovania hlavných 
správ, vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti:  

• Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2015) a  
• Hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 (november 2015) 

 
Počas roka bolo publikovaných osem komentárov a desať blogov, ktorých cieľom bolo mimo 
pravidelných správ poukázať na niektoré aktuálne témy. 
 
V roku 2015 RRZ pokračovala v publikovaní infografík, ktoré postupne vychádzali k témam 
všetkých hlavných publikácií KRRZ a ktorých hlavným cieľom je v jednoduchej, bežným občanom 
zrozumiteľnej a graficky atraktívnej forme priblížiť rámec a vývoj verejných financií na Slovensku. 
V roku 2015 pripravila KRRZ infografiky k témam Dlhová brzda, dlhodobá udržateľnosť verejných 
financií, demografický vývoj, pravidlo o vyrovnanom rozpočte (tzv. fiškálny kompakt) a návrh 
rozpočtu VS. 
 
S rovnakým cieľom boli v roku 2015 pripravené aj interaktívne Bublinkové verejné financie - rok 
2014, ktoré umožňujú štruktúrovaný pohľad na príjmy a výdavky rozpočtu. Po výbere niektorej 
z kategórií podľa preferencií užívateľa poskytujú prehľad o celkovej sume za skutočnosť,  rozdielu 
oproti rozpočtu a medziročnej zmene7. 
 
Spolupráca 
 
Členovia rady sa zúčastňujú medzinárodných vedeckých konferencií, vrátane pracovnej skupiny 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Parliamentary Budget Officials and 
Independent Fiscal Institutions). Zamestnanci Kancelárie rady navštevujú odborné semináre 
Národnej banky Slovenska (NBS) či Ministerstva financií SR (MF SR).  
 

                                                 
7  Zverejnené boli 11. januára 2016. 

https://www.rozpoctovarada.sk/
https://www.facebook.com/rozpoctovarada
https://twitter.com/RozpoctovaRada
https://www.linkedin.com/company/rada-pre-rozpo-tov-zodpovednos-
https://www.linkedin.com/company/rada-pre-rozpo-tov-zodpovednos-
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RRZ sa takisto zapája do spolupráce s ostatnými fiškálnymi inštitúciami v Európskej únii, ktoré sa 
rozhodli stretávať sa na neformálnej úrovni za účelom zdieľania svojich skúseností a poznatkov 
(Informal Network of EU Independent Fiscal Institutions). Dňa 9. septembra 2015 sa v Bratislave 
uskutočnilo už v poradí tretie stretnutie európskych nezávislých fiškálnych inštitúcií. Jedným z 
hlavných cieľov stretnutia bola diskusia o ďalšej podobe spolupráce zoskupenia, ktoré sa na 
neformálnej báze pod dočasnou koordináciou RRZ stretávalo už od roku 2013. 
 
 

 

Vznik Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ 
 
Tretieho stretnutia európskych nezávislých fiškálnych inštitúcií dňa 9. septembra 2016 v 
Bratislave  sa zúčastnili zástupcovia 17 fiškálnych rád, ktorí sa dohodli na formálnom založení 
Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ. K dohode podpísanej 11. septembra 2015 sa 
pripojili aj ďalšie fiškálne rady a celkový počet signatárov sa zvýšil na 21. 
  
Network predstavuje platformu na spoluprácu medzi fiškálnymi radami, na výmenu informácií 
a poznatkov na expertnej úrovni. Užšia spolupráca má vytvoriť priestor na zjednotenie pozícií 
fiškálnych rád vo vzťahu k inštitúciám EÚ, čím by mohla prispieť k formovaniu efektívnejšieho 
európskeho fiškálneho rámca. 
  
Na dvojročné funkčné obdobie boli za predsedu Networku všetkými signatármi podporení José 
Luis Escrivá, predseda španielskej fiškálnej rady AIReF, a za jeho zástupcu Ľudovít Ódor, člen 
slovenskej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Obaja zvolení predstavitelia sa poďakovali 
za zverenú dôveru v tomto kľúčovom míľniku pre fiškálne rady EÚ a prisľúbili, že využijúc 
všetky svoje schopnosti a znalosti sa budú snažiť o čo najlepšiu reprezentáciu spoločných 
záujmov a vytvorenie efektívneho združenia, ktoré by bolo prínosom pre všetky spolupracujúce 
inštitúcie.   
 

 
 
Za účelom koordinácie a zlepšenia implementácie európskeho fiškálneho rámca sa pravidelne 
uskutočňujú aj stretnutia fiškálnych rád v rámci formácie EU Network of Independent Fiscal 
Institutions (EUNIFI) so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné 
záležitosti (DG ECFIN) Európskej komisie. Ako bolo avizované na stretnutí v novembri 2014, počet 
workshopov sa zvýšil na dva ročne, uskutočnili v júni a v decembri 2015. Decembrové stretnutie 
bolo takisto spojené s prvým stretnutím s alternátmi Ekonomického a finančného výboru (EFC-
A), ktorého hlavnou témou boli výzvy, ktorým fiškálne rady čelia vo vzťahu k ministerstvám 
financií a inštitúciám EÚ. Na webovej platforme CIRCABC bol vytvorený priestor venovaný 
európskym fiškálnym radám, ktorý v súčasnosti už slúži aj na zdieľanie dokumentov medzi 
alternátmi Ekonomického a finančného výboru a fiškálnymi radami. 
 
S NBS a Inštitútom finančnej politiky MF SR sa KRRZ dohodla na memorande o spolupráci, ktoré 
zabezpečuje pružné zdieľanie štatistických údajov a vedomostí medzi týmito inštitúciami. 
Podobné memorandum Rada uzavrela s Najvyšším kontrolným úradom SR.  
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Medzinárodná konferencia „Rethinking Fiscal Policy after the Crisis“ 
 
V priestoroch hotela Radisson Blu Carlton sa 10.-11. septembra 2015 uskutočnila medzinárodná 
konferencia “Rethinking Fiscal Policy after the Crisis”.  
 
Hlavnými speakrami konferencie boli Eric M. Leeper z Univerzity v Indiane a Charles Wyplosz z 
Graduate Institute v Ženeve. Pozvanie na konferenciu prijalo vyše dvadsať ďalších prominentných 
hostí, odborníkov na fiškálnu politiku a verejné financie zo svetovo uznávaných univerzít, ako aj 
zástupcovia medzinárodných organizácií, napríklad OECD, Európskej komisie a BIS. Konferencie 
sa takisto zúčastnili zástupcovia viacerých európskych fiškálnych rád. 
Obr. 1: Konferencia “Rethinking Fiscal Policy  
after the Crisis” 

 

Obr. 2: Prednáška Erica M. Leepera z Univerzity 
v Indiane 

Obr. 3: Prednáška Richarda C. Koo z Nomura 
Research Institute 

 
 

Obr. 4: Prednáška Charlesa Wyplosza z Graduate 
Institute v Ženeve 

 

 
 



 
Výročná správa Kancelárie Rady  

pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2015 

 

                                   www.rozpoctovarada.sk 23 

8. Účtovná závierka k 31.12.2015 
 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vykázala za rok 2015 kladný hospodársky výsledok 
vo výške 209 EUR. 

Hlavným zdrojom výnosov boli príspevky z rozpočtu NBS v zmysle čl. 3 ods. 8 zákona č. 493/2011 
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v celkovej výške 1 179 985 EUR a zostatok finančných 
prostriedkov z roku 2014 v sume 91 607 EUR.8  

Náklady boli tvorené troma hlavnými zložkami. Náklady na mzdy, zákonné sociálne náklady 
zamestnancov Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť a odmeny členom rady dosiahli 
výšku 890 151 EUR. Administratívne náklady v sume 196 675 EUR pozostávali najmä z nákladov na 
cestovné, prenájom priestorov a s tým súvisiacimi službami, potrebou zabezpečenia bežných 
kancelárskych potrieb či reprezentačné. Odpisy v sume 17 993 EUR sa tvorili najmä u dlhodobého 
nehmotného majetku (softvér Eviews a Matlab). 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (EUR) 31.12.2015 31.12.2014 
VÝNOSY 1 106 623 944 274 
Prijaté príspevky od NBS 1 095 795 944 079 
Dotácie 10 620 0 
Prijaté úroky 197 175 
Kurzové zisky 12 20 
Zmluvné pokuty a penále 0 0 
NÁKLADY 1 106 413 944 079 
Spotreba materiálu 12 611 5 285 
Spotreba energie 11 065 10 992 
Opravy 175 153 
Cestovné 31 350 28 328 
Náklady na reprezentáciu 85 680 25 410 
Ostatné služby 55 794 57 914 
Mzdové náklady 665 710 607 819 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 195 491 174 421 
Zákonné sociálne náklady 28 950 15 378 
Ostatné dane a poplatky 223 223 
Zmluvné pokuty a penále 0 0 
Kurzové straty 233 56 
Iné ostatné náklady 1 101 742 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 17 993 17 325 
Daň z príjmov 37 33 
Výsledok hospodárenia 209 195 
  

                                                 
8  V roku 2015 KRRZ na hotovostnej báze dostala celkom 1 179 985 EUR, z ktorých bolo na krytie výdavkov 

použitých 1 004 188 EUR. Rozdiel v sume 175 797 EUR, ktorý je zhodný so zostatkom na bankovom účte 
KRRZ k 31.12.2015, bol zaúčtovaný ako výnos budúcich období. 
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AKTÍVA 31.12.2015 31.12.2014 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 15 993 34 077 
 1. Dlhodobý nehmotný majetok 12 767 27 686 

   - softvér 12 767 27 686 

 2. Dlhodobý hmotný majetok 3 317 6 391 

   - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 317 6 391 

 3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 235 012 122 710 

 1. Zásoby 0 0 

 2. Dlhodobé pohľadávky 0 0 

 3. Krátkodobé pohľadávky 0 0 

 4. Finančné účty 235 012 122 710 

   - pokladnica a ceniny 1 199  1 689 

   - bankové účty 233 813 121 021 
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 0 370 

 1. Náklady budúcich období 0 370 
MAJETOK SPOLU 251 096 157 157 
PASÍVA   
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -20 547 -20 756 

 1. Imanie a peňažné fondy 0 0 
 2. Fondy tvorené zo zisku 0 0 
 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov -20 756 -20 951 
 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 209 195 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 95 846 86 306 
 1. Rezervy 15 464 15 464 
   - ostatné rezervy 0 0 
 2. Dlhodobé záväzky 7 393 5 207 
   - záväzky zo sociálneho fondu 4 200 2 014 
   - záväzky z nájmu 3 193 3 193 
 3. Krátkodobé záväzky 71 414 62 939 
   - záväzky z obchodného styku 1 336 614 
   - záväzky voči zamestnancom 38 496 34 103 
   - zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdrav. poisť. 22 801 19 941 
   - daňové záväzky 8 781 8 281 
 4. Bankové výpomoci a pôžičky 2  205 2 696 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 175 797 91 607 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 251 096 157 157 
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Poznámky k účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2015 
 
 

Čl. I 
Všeobecné informácie 

 
(1) Vznik spoločnosti  

 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. 
o rozpočtovej zodpovednosti dňa 1.3.2012 podľa čl. 3 a čl. 14 (de facto však voľbou rady v NR SR 
dňa 27.6.2012). Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je právnická osoba, má právnu 
formu neziskovej organizácie a jej vlastníctvo je štátne. 
 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov iných orgánov: 
 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť  
Ing. Ivan Šramko predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Mgr. Ľudovít Ódor  člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Prof. Ing. Anetta Čaplánová PhD. členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (štatutárny orgán) 

Ing. Viktor Novysedlák výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť 

 
(3) Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 
 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zabezpečuje správu organizačných, 
administratívnych, personálnych, odborných a technických činnosti Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť. Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nie je zriadená na účel podnikania. 
Kancelária rady je zapísaná do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky; kancelária rady sa nezapisuje do obchodného registra. 
 
(4) Počet zamestnancov  
Priemerný počet zamestnancov za bežné účtovné obdobie bol na úrovni 13,65 zamestnanca (13,5 
v roku 2014), z toho 1,0 vedúcich zamestnancov (1,0 v roku 2014). 
 
 
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemá vo svojej pôsobnosti iné účtovné jednotky.  
 

Čl. II. 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
(1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. 
 



 
Výročná správa Kancelárie Rady  

pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2015 

 

                                   www.rozpoctovarada.sk 26 

(2) Zmeny účtovných zásad 
Účtovná jednotka nemenila v priebehu účtovného obdobia účtovné zásady ani metódy. 
 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: 
a) dlhodobý nehmotný majetok: 

- obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu) 

- dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje 
jednorazovo pri uvedení do používania 

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 
- obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady 

súvisiace s obstaraním (clo, prepravu) 
- dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 

jednorazovo pri uvedení do používania.  
c) krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou 
hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 
d) časové rozlíšenie na strane aktív, náklady budúcich období, sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Dlhodobý nehmotný majetok - softvér 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie 
Dlhodobý hmotný majetok - Stroje, 
prístroje a zariadenia 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie 

 
V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v 
závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto 
zdaňovacieho obdobia.  
 
 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné 
účtovné obdobie, a to: 
a) Dlhodobý nehmotný majetok 
Spoločnosť neobstarala v roku 2015 dlhodobý nehmotný majetok. Spolu zostatková cena DNM po 
ročných oprávkach v roku 2015 vo výške 14 919,- EUR k 31. decembru 2015 je 12 676,- EUR. 
 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobne
j činnosti 

Softvér Oceniteľn
é práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotn
ý majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
nehmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 59 676     59 676 

prírastky          

úbytky         
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presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  59 676     59 676 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 31 990     31 990 

    prírastky    14 919     14 919 

   úbytky         

   Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  46 909     46 909 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 27 686     27 686 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  12 767     12 767 

 
 
b) Dlhodobý hmotný majetok (DHM) 
Spoločnosť neobstarala v roku 2015 odpisovaný DHM. Zostatková cena DHM po ročných 
oprávkach vo výške 3 074,- EUR k 31. decembru 2015 je 3 317,- EUR. 
 

 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

HM 

Obstaranie 
dlhodobého 

HM 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
HM 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

12 292     12 292 

prírastky         
úbytky        
presuny       
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 12 292     12 292 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 5091     5091 

prírastky   3 074     3 074 
úbytky        
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 8 975     8 975 

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

      

prírastky         
úbytky        
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia       



 
Výročná správa Kancelárie Rady  

pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2015 

 

                                   www.rozpoctovarada.sk 28 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 6 391     6 391 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 3 317     3 317 

 
 
6) V položke krátkodobý finančného majetok - Ceniny sú stravné lístky v hodnote 1 199,- EUR. V 
položke krátkodobý finančného majetok – je záväzok vo výške 2 205 EUR za platby platobnými 
kartami vedených v VÚB (účtuje sa ako krátkodobé bankové úvery). 
 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného  
účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Pokladnica 0 0 
Ceniny 1 199 1 689 
Bežné bankové účty 233 813 121 012 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   
Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 235 012 122 710 

 
 
(2) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a 
výdavkov budúcich období. 
 

Opis položky časového rozlíšenia č. r. (súvahy) Hodnota k 31.12.2015 

náklady budúcich období (381) 058 0 

 
(3) Vlastné zdroje krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek 
súvahy za bežné účtovné obdobie. 
 

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov 91 607 1 179 985 1 095 795  175 797 

prioritný majetok      

Fondy tvorené 
podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Fondy zo zisku 
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Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

-20 951    -20 756 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

194    209 

Spolu 70 850 1 179 985 1 095 985  155 250 

 
Finančnými zdrojmi kancelárie rady sú peňažné príspevky z rozpočtu Národnej banky Slovenska. 
 
 (4) Opis a výška cudzích zdrojov 
 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých zákonných 
rezerv–nevyčerpané 
dovolenky 
Mzdové náklady 
Zákonné soc. 
a zdravotné poistenie 

 
15 464  

 
 
 

 
18 028 

 
 
 

 
15 464 

 
 
 

  
18 028 

 
 
 

Jednotlivé druhy 
dlhodobých zákonných 
rezerv 

    

Zákonné rezervy spolu 15 464 18 028 15 464  18 028 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 15 464 18 028 15 464  18 028 

 
c) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti: 
v sume 1 336 € - neuhradené faktúry od dodávateľov ku dňu zostavenia účtovnej závierky  

 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka: 
- z obchodného styku 
- voči zamestnancom 
- sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

1 336 
 
 

614 
 

614 
34 103 
19 942 
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- daňový úrad – závislá činnosť 
- daňový úrad - DPH 

7 738 
543 

Krátkodobé záväzky spolu  1 336  62 940 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 336  62 940 

 
 
e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené 
nasledujúcom prehľade. Sociálny fond sa tvorí povinne na ťarchu nákladov. V roku 2015 bol 
sociálny fond vytvorený vo výške 2 186 €. V roku 2015 bolo čerpanie zo sociálneho fondu vo výške 
0 €. 
 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 2 014 1 749 

   Tvorba na ťarchu nákladov 2 186 2 051 

   Tvorba zo zisku 0 0 

   Čerpanie 0 1 786 

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia 4 200 2 014 

 
(5) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období. 
 
Výnosy budúcich období vo výške 175 797 € – nevyčerpaný príspevok z NBS za rok 2015. 
 

Položky výnosov 
budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

bezodplatne 
nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

    

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru  

    

dotácie zo štátneho 
rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej 
únie, v prípade KRRZ ide 
o transfer z Národnej 
banky Slovenska 

91 607 1 282 212 1  106 415 175 797 

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku 

    

grantu     
podielu zaplatenej dane     
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dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 
(6) Finančné výnosy ( úroky, kurzové zisky) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka 
 

Druh výnosov číslo účtu/popis Suma v € 

Ostatné výnosy 644 / Úroky 197 

 645 / Kurzové zisky 12 

 Spolu: 209 

 
 
(7) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné 
služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. 
 

Druh nákladov číslo účtu/popis Suma v € 

Náklady na činnosť 501 / Spotreba materiálu 12 611 

  502 / Spotreba energie 11 065 

Opravy 511 / Opravy 175 

Služby 512 / Cestovné 31 350 

  513 / Reprezentačné 85 680 

  518 / Ostatné služby 55 794 

Osobné náklady 521 / Mzdové náklady 665 710 

  524 / Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie 195 491 

  527 / Zákonné sociálne náklady 28 950 

Dane a poplatky 538 / Ostatné dane a poplatky 
(koncesionárske poplatky) 223 

Iné náklady na HC 545 / Kurzové straty 233 

  549 / Iné ostatné náklady (bankové 
poplatky) 1 101 

Odpisy 551 / Odpisy DNM a DHM 17 993 

Daň z príjmov 591 / Splatná daň z príjmov  37 

 Spolu: 1 106 413 
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