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1. Príhovor predsedu RRZ 
 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán 
monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Poskytovať verejnosti 
odborné, komplexné a politicky neprifarbené informácie o vývoji verejných financií je 
dôležitou súčasťou nového fiškálneho rámca tak na národnej ako aj na európskej úrovni. 
Slovensko sa vznikom RRZ zaradilo do skupiny  ďalších krajín, ktoré už podobnú inštitúciu 
zriadili. 
 
Rok 2012 bol z pohľadu fungovania rady špecifický najmä tým, že to bol prvý rok jej existencie. 
Okrem povinností vyplývajúcich z ústavného zákona bolo potrebné zabezpečiť technické, 
administratívne a organizačné činnosti, ktoré by umožňovali v plnej miere zabezpečovať úlohy 
vyplývajúce z ústavného zákona. Rada vypracoval štyri dokumenty, ktoré poskytli nezávislý 
pohľad na rozpočet verejnej správy, dlhodobú udržateľnosť a tiež významnú zmenu v oblasti 
sociálneho zabezpečenia.  
 
Samotná rada vznikla ako súčasť komplexnejšieho fiškálneho rámca, do ktorého patrí aj 
záchranná brzda v podobe limitu pre dlh verejnej správy, či pripravované sprísnenie pravidiel 
pre samosprávy. Okrem toho vzniká väčší tlak na zlepšenie štandardov zverejňovania údajov s 
cieľom zvýšiť transparentnosť vo verejných financiách. Posledným, ale nie menej dôležitým 
krokom by malo byť schválenie záväzných výdavkových limitov pre vládu, ktoré by zabezpečili 
lepšiu fiškálnu disciplínu v strednodobom horizonte. Snahou RRZ bude vo svojom ďalšom 
pôsobení zastrešiť všetky jednotlivé komponenty nového fiškálneho dohľadu a prinášať 
zrozumiteľný obraz o vládou realizovaných politikách, predovšetkým v kontexte dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií a čistého bohatstva štátu. Ide síce o relatívne nové indikátory, 
ale je potrebné zvýšiť o nich povedomie a usmerniť diskusiu o rozpočte práve k nim. Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť bude k tejto diskusii intenzívne prispievať, čím verím, prispeje k 
zlepšovaniu situácie vo verejných financiách.  
 

 

 
 

 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, 
ktorí sa ujali funkcie 27.júna 2012.  
 
Ústavným zákonom vznikla aj Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ), ktorá 
zabezpečuje správu organizačných, administratívnych, personálnych, odborných a technických 
činností rady. Kancelária rady je právnicka 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 schválenýmn štatútom. 
  
Kancelária rady nie je zriadená na účel podnikania a v súlade s týmto vedie podvojné 
účtovníctvo podľa platných účtovných predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Okrem ustanovení čl. 6 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú 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 politicky neprifarbené informácie o 
vývoji verejných financií, čo je dôležitou súčasťou nového rozpočtového rámca na národnej ako 
aj na 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, ktorým 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 trasparentnosti. Táto správa 
by mala zodpovedať, či vláda rešpektuje vlastné pravidlá hospodárenia a či nedochádza 
k zahmlievaniu údajov alebo k znížovaniu transparentnosti.  

 

Čisté bohatstvo 

Horný 
limit pre 

dlh 

Výdav-
kové 

limity 

Pravidlá 
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• 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. 

 
• Vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja 

hospodárenia vo verejných financiách. Inak povedané informovať o možných 
rizikách, predstavovať alternatívne scenáre alebo napríklad prichádzať s námetmi na 
zlepšenie metodológie pri kalkulácii rôznych ukazovateľov v oblasti verejných financií. 

 
 
 

                                   www.rozpoctovarada.sk 7 



 
Výročná správa Kancelárie Rady  

pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2012  

 

4. Členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
 
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 zloženia. 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. 
 
Národná rada 27. júna 2012 zvolila za predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana 
Šramka. Ďalšími dvoma členmi sú Ľudovít Ódor a Michal Horváth. Členovia rady majú bohaté 
skúsenosti vo verejnej aj v súkromnej sfére a splnili kritériá stanovené zákonom. Všetci traja 
boli zvolení ústavnou väčšinou, proti návrhom na voľbu predsedu a členov rady nehlasoval ani 
jeden poslanec NRSR. 
 

 

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 
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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 
Dátum skončenia fukčného 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. 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 
Dátum skončenia fukčného obdobia: 26.6.2017 (5 rokov, neobnoviteľné) 
 

 
 

 

Michal Horváth, člen rady 

Študoval špecializáciu finančný manažment na Fakulte 
managementu Univerzity Komenského v Bratislave a ekonómiu 
verejného sektora na University of York vo Veľkej Británii. Doktorát 
z ekonómie v oblasti optimálnej súčinnosti menovej a fiškálnej 
politiky získal na University of St Andrews vo Veľkej Británii. V 
rokoch 2000 až 2002 pracoval ako asistent na oddelení výskumu v 
bratislavskej pobočke ING Bank. V rokoch 2003 a 2004 bol poradcom 
štátneho tajomníka a riaditeľom Inštitútu sociálnej politiky na 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2007 až 2010 
pôsobil ako poradca ministrov financií pre otázky eurozóny a 
zastupoval Slovenskú republiku v Hospodárskom a finančnom 
výbore Európskej únie. Od roku 2009 pôsobí ako výskumný 
pracovník na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. Pravidelne 
publikuje v medzinárodných odborných časopisoch a bol 
spoluautorom koncepcie, ktorá viedla k ústavnému zákonu o 
rozpočtovej zodpovednosti. 
 
Dátum vymenovania: 27.6.2012 
Dátum skončenia fukčného obdobia: 26.6.2015 (3 roky, obnoviteľné na 
ďalších 7 rokov) 
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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 externej evaluácii. Výber členov prebiehal s dôrazom na odbornosť a skúsenosť a mal by 
byť zárukou vysokej úrovne publikácií RRZ. Panel poradcov sa bude schádza raz ročne, inak 
budú konzultácie prebiehať v elektronickej forme. Poradcovia vykonávajú činnosť bez nároku 
na honorár.  
 
RRZ je poctená, že ponuku na spoluprácu prijali: 

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. Kopitsovo-Symanského 
kritériá). 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. 

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 
menovej a fiškálnej politiky v malých modeloch a 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 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 –  je výkonným riaditeľom ekonomického výskumu a medzinárodných 
vzťahov v talianskej centrálnej banke. Predtým desať rokov pôsobil 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 
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ohľadom rozpočtovej politiky, fiškálneho federalizmu, medzigeneračného účtovníctva, 
zdaňovania finančných aktív alebo príjmovej distribúcie. Je spoluautorom návrhu pre založenie 
fiškálnej rady v Taliansku. 

Kevin Page – vyštudoval ekonómiu na Queen's University. Od roku 2008 je historicky prvým 
šéfom Parlamentného rozpočtového výboru (PBO) v Kanade. 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. 
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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. Vytvorenie novej 
inštitúcie – právnickej osoby, si vyžadovalo zabezpečenie technických, administratívnych 
a organizačných činností, ktoré by umožňovali v plnej miere zabezpečovať úlohy vyplývajúce 
z ústavného zákona.  
 
Ľudské zdroje 
 
Jednou z hlavných úloh členov RRZ bolo v čo najkratšej dobe zabezpečiť fungovanie Kancelárie 
rady, najmä z pohľadu personálneho obsadenia. Výber zamestnancov, vrátane výkonného 
riaditeľa prebiehol za štandardných podmienok vyhlásením výberového konania zverejnením 
inzerátov na verejne známych pracovnych portáloch. Výberový proces prebehol vo viacerých 
kolách. Zámerom bolo väčšinu pozícií obsadiť zamestnancami, ktorí už mali získané 
dostatočné zručnosti na plnenie úloh (senior pozície).  
 
Začiatkom októbra bol menovaný do funkcie výkonný riaditeľ, následne ďalší zamestnanci boli 
prijatý k 1. novembru a k 1. decembru 2012. Ku koncu roka bolo v riadnom pracovnom pomere 
9 zamestnancov. 
 
Okrem riadnych zamestnancov, ktorých nápĺňou je predovšetkým analytická činnosť v zmysle 
ústavného zákona bolo potrebné zabezpečiť aj podporné činnosti KRRZ. Ide najmä o vedenie 
personálnej agendy, účtovníctva, verejného obstarávania, či právne poradenstvo. V priebehu 
roka 2012 sa tak uzavreli dohody celkom s piatimi externými spolupracovníkmi, pričom len 
s dvoma z nich sa využívajú služby pravidelne na mesačnej báze, ostatné podľa potreby.  
 
Priemerna výška hrubej mzdy zamestnancov KRRZ, vrátane tých pracujúcich na dohodu, a 
odmien členov RRZ dosiahla v roku 2012 2 604 EUR/ mesačne. 
 
Organizácia a riadenie 
 
Organizačná štruktúra fungovania RRZ a KRRZ je vzhľadom na celkový počet zamestnancov 
jednoduchá. Okrem nutných riadiacich pozícií definovaných ústavným zákonom a príslušnou 
legislatívou sa v rámci organizačnej štruktúry nevytvárajú ďalšie  riadiace medzistupne.  
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Organizačná štruktúra RRZ a KRRZ k 31.12.2012

RRZ

Výkonný riaditeľ

Dohody - podporné 
činnosti     5

Sekretariát 1

Senior analytici Junior analytici

5 2  
 
  
Vzdelávanie 

 
Nevyhnutnosťou pre ďalší odborný rast členov RRZ a zamestnancov KRRZ je permanentné 
vzdelávanie. V roku 2012 z dôvodu prijatia zamestnancov ku koncu roka 2012 neprebehlo 
žiadne špecifické vzdelávanie, s výnimkou účasti na odborných seminároch realizovaných 
inými inštitúciami. Cieľom však bolo vyšpecifikovať jednotlivé úlohy a povinnosti 
zamestnancov a pripraviť tak individuálny vzdelávací program pre rok 2013. 
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7. 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.  
 

• 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. ugusta 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 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, ale i EÚ 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.   

 
 
V roku 2012 RRZ publikovala štyri dokumenty: 
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Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy  
na roky 2013 až 2015 
 
 
Publikované: 7. november 2012 

 
Vláda sa zaviazala znížiť deficit verejnej správy z úrovne 4,6% HDP v roku 2012 na úroveň 
2,9% HDP v roku 2013. Konsolidačné opatrenia sú koncentrované najmä na rok 2013 (vo výške 
3,0% HDP), kedy je potrebné splniť požiadavky vyplývajúce z procedúry nadmerného deficitu. 
Berúc do úvahy pravidlá Paktu stability a rastu, ako i fiškálne ukazovatele definované na 
národnej úrovni,  rada vyhodnotila vládou deklarovaný cieľ pre rok 2013 ako reálny, avšak jeho 
splnenie je podmienené vývoju makroekonomického prostredia.  Za najväčšie hrozby pre 
rozpočet rada označila sektor zdravotníctva, školstva a hospodárenie samospráv. Rada 
upozornila, že vytvorená rezerva v rozpočte na krytie rizík nebude postačujúca na udržanie 
deficitu pod plánovanú hodnotu, čo si vyžiada prijatie ďalších opatrení operatívneho alebo 
systémového charakteru.  
 
  

 

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, 
december 2012 
 
 
Publikované: 17. december 2012 

 
Analýza hodnotí solventnosť Slovenskej republiky prostredníctvom tokových veličín. Definuje 
indikátor dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorý vyjadruje, o koľko by sa mali 
permanentne zvýšiť verejné príjmy, alebo znížiť verejné výdavky, aby dlh verejnej správy pri 
nezmenených politikách v päťdesiatročnom horizonte neprekročil maximum stanovené tzv. 
dlhovou brzdou, teda 50% HDP. Takto vyčíslená rozpočtová medzera dosiahla v roku 2011 
veľkosť 6,8 percenta HDP, čo pri scenári nezmenených politík indikuje výšku verejného dlhu 
593% HDP v roku 2061.  
 
 

 

Stanovisko k novele zákona o sociálnom poistení 
 
 
 
Publikované: 5. december 2012 

 
Cieľom legislatívnej úpravy bolo zlepšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému 
(zmena parametrov), okamžitá konsolidácia a zrušenie výnimiek a špeciálnych režimov pri 
platení odvodov. Návrh uvažoval o naviazaní dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky 
života, indexovaní valorizačného mechanizmus  tzv. dôchodcovskou infláciou a posilnení 
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solidarity úpravou existujúcich korekčných koeficientov. RRZ  kvantifikovala vplyvy novely 
zákona na jednotlivé skupiny ekonomicky aktívneho obyvateľstva a podnikateľské subjekty, 
vplyv na makroekonomický vývoj a vývoj verejných financií.  
 
 

 

Ako vyhodnocovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií? 
(Diskusná štúdia 1/2012) 
 
 
Publikované: 5. november 2012 

 
Prvá diskusná štúdia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa zaoberala metodologickými  
otázkami ohľadom presúvania finančného bremena na budúce generácie. Zverejnenie 
metodológie výpočtu indikátora dlhodobej udržateľnosti bolo tiež požiadavkou ústavného 
zákona (čl. 7, ods.1). Udržateľnosť verejných financií je komplexný pojem, ktorý je potrebné 
analyzovať z rôznych uhlov pohľadu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa rozhodla skúmať 
dlhodobé trendy vo verejných financiách zo štyroch aspektov: (1) solventnosť, (2) 
medzigeneračná spravodlivosť, (3) rast a (4) stabilita. Za sumarizačný ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti označila indikátor, ktorý vyčísľuje potrebnú permanentnú zmenu v daniach 
alebo vo výdavkoch na to, aby verejný dlh na 50-ročnom horizonte neprekročil horný limit 
stanovený zákonom. K vyčísleniu tohto ukazovateľa bude potrebné vypočítať základný scenár, 
ktorý simuluje dlhodobé trendy bez zmeny politík. 
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8. Komunikácia a spolupráca 
 
 
RRZ od svojho vzniku 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), ktorá bola spustená spolu s publikovaním prvého materiálu 
rady začiatkom novembra 2012. Dôraz sa dáva na prehľadnosť stránky a jej pravidelnú 
aktualizáciu.  
 
V roku 2012 RRZ zorganizovala jednu tlačovú konferenciu – pri príležitosti publikovania správy 
o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.  
 
RRZ je aktívna na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/rozpoctovarada), na 
sociálnej sieti Twitter (@RozpoctovaRada) a tiež na sieti LinkedIn.  
 
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).  
 
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. 
V januári 2013 rada predstavila svoj panel poradcov, ktorý zahŕňa piatich uznávaných 
zahraničných odborníkov v oblasti verejných financií a ich udržateľnosti (viac v časti 5 Panel 
poradcov). 
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9. Účtovná závierka k 31.12.2012 
 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vykázala za rok 2012 kladný hospodársky 
výsledok vo výške 121 855 EUR. Zostatok na bankových účtoch dosiahol úroveň 103 458 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 350 000 EUR. V prípade rozpočtu 
RRZ a KRRZ sa zostatok na bankových účtoch k 31.12.2012 v plnej miere premietne do 
disponibilných zdrojov pre rok 2013 a v rovnakej sume sa poníži príspevok z rozpočtu NBS. 
 
Náklady boli tvorené troma hlavnými zložkami. Náklady na mzdy zamestnancov Kancelárie 
rady pre rozpočtovú zodpovednosť a odmeny členom rady dosiahli výšku 170 091 EUR. 
Administratívne náklady v sume 53 635 EUR pozostávali najmä z nákladov na cestovné, 
prenájom priestorov a s tým suvisiacimi službami, potrebou zabezpečenia bežných 
kancelárskych potrieb a nákupu kancelárskej techniky a softvéru. Odpisy v sume 3 910 EUR sa 
tvorili najmä u dlhodobého nehmotného majetku (softvér Eviews a Matlab). 
 
Ročná účtovná závierka Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k 31.12.2012 bola 
schválená RRZ dňa 27.3.2013. 
 
 
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2012 

 VÝNOSY   
Prijaté príspevky od NBS 350 000 
Prijaté úroky 109 
Kurzové zisky 58 

Výnosy spolu 350 167 
NÁKLADY   
Personálne náklady 170 091 
Administratívne náklady 53 635 
Kurzové straty 63 
Iné ostatné náklady 592 
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 3 910 
Daň z príjmov 21 

Náklady spolu 228 312 

  Výsledok hospodárenia 121 855 
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SÚVAHA K 31.12.2012 (eur)  
    
AKTÍVA   
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 61 494 

 1. Dlhodobý nehmotmý majetok 53 211 

   - softvér 53 211 

 2. Dlhodobý hmotný majetok 8 283 

   - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 283 

 3. Dlhodobý finančný majetok 0 
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 102 522 

 1. Zásoby 0 

 2. Dlhodobé pohľadávky 0 

 3. Krátkodobé pohľadávky 0 

 4. Finančné účty 102 522 

   - pokladnica a ceniny 322 

   - bankové účty 102 200 
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 4 437 

 1. Náklady budúcich období 4 437 
MAJETOK SPOLU 168 453 
PASÍVA   
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 121 855 

 1. Imanie a peňažné fondy 0 

 2. Fondy tvorené zo zisku 0 

 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov 0 

 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 121 855 
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 46 598 

 1. Rezervy 2 488 

   - ostatné rezervy 2 488 

 2. Dlhodobé záväzky 274 

   - záväzky zo sociálneho fondu 207 

   - záväzky z nájmu 67 

 3. Krátkodobé záväzky 43 837 

   - záväzky z obchodného styku 1 882 

   - záväzky voči zamestnancom 25 415 

   - zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdrav. poisťovňami 11 206 

   - daňové záväzky 5 333 

 4. Bankové výpomoci a pôžičky 0 
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 0 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 168 453 
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Poznámky k účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2012 
 
 

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 
Mgr. Michal Horváth PhD člen 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  sú traja zamestnanci z toho 0,5 
vedúcich zamestnancov (prepočítané na 6 mesiacov z dôvodu fungovania Kancelárie až od 
27.6.2012). 
 

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. 
 
(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
a) Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu). 
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b) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej 
doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný 
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR 
a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, 
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 
Dlhodobý nehmotný majetok - softvér 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok  100% jednorazový odpis 

 
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.  
 
c) Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby 
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný 
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR 
a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, 
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 
Dlhodobý hmotný majetok - Stroje, 
prístroje a zariadenia 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie 

Drobný dlhodobý hmotný majetok  100% jednorazový odpis 

 
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.  
 
d) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty 
sa vyjadruje opravnou položkou. 

 
e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
f) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie 
známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
 
g) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
 

                                   www.rozpoctovarada.sk 21 



 
Výročná správa Kancelárie Rady  

pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2012  

 

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 obstarala v roku 2012 softvér v celkovej cene 56 760 EUR: 

- Eviews 7 v obstarávacej cene 8 772,- EUR (zostatková cena, po ročnom odpise vo výške 
549 EUR, k 31. decembru 2012: 8 223,- EUR)  

- Matlab v obstarávacej cene 47 988,- EUR (zostatková cena, po ročnom odpise vo výške 
3 000 EUR, k 31. decembru 2012: 44 988,-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 

 0     0 

prírastky    56 760     56 760 

úbytky         

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  56 760     56 760 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 0     0 

    prírastky          

   úbytky   3 549     3 549 

   Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  53 211     53 211 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 0     0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  53 211     53 211 

 
b) Dlhodobý hmotný majetok (DHM) 
 
Spoločnosť obstarala v roku 2012 DHM v celkovej cene 8644,- EUR  
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- LJ Enterprise 500 Color MFP M575fw v obstarávacej cene 2 128,- EUR (zostatková cena, 
po ročnom odpise vo výške 89,- EUR, k 31. decembru 2012: 2 039,- EUR) 

- Prenosná pracovná stanica č. 1 v obstarávacej cene 2 064,- EUR (zostatková cena, po 
ročnom odpise vo výške 86,- EUR, k 31. decembru 2012: 1 978,- EUR) 

- Prenosná pracovná stanica č. 2 v obstarávacej cene 4 452,- EUR (zostatková cena, po 
ročnom odpise vo výške 186,- EUR, k 31. decembru 2012: 4 266,- 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 

0     0 

prírastky   8 644     8 644 
úbytky        
presuny       
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 8 644     8 644 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 0     0 

prírastky         
úbytky  361     361 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 8 283     8 283 

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0     0 

prírastky         
úbytky        
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia       

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 0     0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 8 283     8 283 

 
6) V položke krátkodobý finančného majetok - Ceniny sú stravné lístky v hodnote 321,72 EUR. 
V položke krátkodobý finančného majetok - Peniaze na ceste je záväzok vo výške 1257,73 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 321,72 0 
Bežné bankové účty 103 458,21 0 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   
Peniaze na ceste 1 257,73  

Spolu 102 522,20 0 
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(2) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a 
príjmov budúcich období. 
 

Opis položky časového rozlíšenia č. r. (súvahy) Hodnota k 31.12.2012 

nákladov budúcich období (381) 058 4 437,06 

 
V nákladoch budúcich období vo výške 4 437,06 € sa účtujú výdavky roku 2012 za: 
- predplatné novín a odbornej literatúry: 607,06 € 
- nákup stravných lístkov:  3 830,-€ 
 
(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 350 000 167,43 228 312,43  121 855 

prioritný majetok      

Fondy tvorené 
podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

     

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

     

Spolu 350 000 167,43 228 312,43  121 855 

 
Finančnými zdrojmi kancelária rady sú peňažné príspevky z rozpočtu Národnej banky 
Slovenska. 
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 (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 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
1 843,68 
644,34 

0 0 

 
 
 

1 843,68 
644,34 

Jednotlivé druhy 
dlhodobých zákonných 
rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 0 2 488,02 0 0 2 488,02 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 0 2 488,02 0 0 2 488,02 

 
c) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti: 

• v sume 1 881,83 € - neuhradené faktúry od dodávateľov ku dňu zostavenia účtovnej 
závierky  

• v sume 25 415,05 € - záväzky voči zamestnancom z vyúčtovania miezd za mesiac 
december 2012 

• v sume 16 539,94 € - záväzky voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni 
z vyúčtovania miezd za mesiac december 2012 

 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka: 
- z obchodného styku 
- voči zamestnancom 
- sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
- daňový úrad 

43 836,82 
1 881,83 

25 415,05 
11 206,46 
5 333,48 

0 

Krátkodobé záväzky spolu 43 836,82 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 43 836,82 0 
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e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené 
v nasledujúcom prehľade. Sociálny fond sa tvorí povinne na ťarchu nákladov. V roku 2012 bol 
sociálny fond vytvorený vo výške 206,59 €. V roku 2012 nebolo čerpanie zo sociálneho fondu. 
 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0 0 

   Tvorba na ťarchu nákladov 206,59 0 

   Tvorba zo zisku 0 0 

   Čerpanie 0 0 

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia 206,59 0 

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

Druh výnosov číslo účtu/popis Suma v € 

Ostatné výnosy 644 / Úroky 108,95 

 645 / Kurzové zisky 58,48 

 Spolu: 167,43 

 
 
 (6) 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 16 600,78 

 502 / Spotreba energie 2 748,12 

Služby 513 / Reprezentačné 1 420,80 

 518 / Ostatné služby 22 633,01 

Osobné náklady 521 / Mzdové náklady 142 443,84 

 524 / Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie 26 562,88 

 527 / Zákonné sociálne náklady 1 084,35 

Dane a poplatky 538 / Ostatné dane a poplatky 
(koncesionárske poplatky) 27,84 

Ostatné náklady 541 / Zmluvné pokuty a penále (storno 
poplatok ) 60,65 

 545 / Kurzové straty 63,03 

 549 / Iné ostatné náklady (bankové 
poplatky) 592,28 

Odpisy 551 / Odpisy DNM a DHM 3 910 
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