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Osobné údaje 
Priezvisko/ Meno Smorada Marián, Ing., PhD. 

Adresa 

Mobil 
E-mail 

Štátna príslušnosť 
Dátum narodenia 

Pohlavie muž 

Oblasť činnosti Stanovenie hodnoty podniku, finančný manažment, finančná analýza, 
priemyselné vlastníctvo, znalecká činnosť. 

Pracovné skúsenosti 

Od - do 03/2015 - súčasnosť 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti, konater 

Hlavné činnosti a zodpovednosť vypracovanie znaleckých posudkov pre nekomerčnú a komerčnú sféru 
Názov a adresa zamestnávateľa ProRate. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

Od - do 09/2012- súčasnosf 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie odborný asistent (od 1.2.2015- súčasnosf; funkčné zaradenie- prodekan Fakulty podnikového 
manažmenfll Ekonomickej univerzity v Bratislave} 

Hlavné činnosti a zodpovednosť pedagogická a vedecko-výskumná činnosť (~meranie - finančný manažment, podnikové financie) 

Názov a adresa zamestnávateľa Ekonomická univeJZita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Dolnozemská cesta 1/b, 
852 35 Bratislava 

Od - do 01/2008 - súčasnosť 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie konater 

Hlavné činnosti a zodpovednosf 

Názov a adresa podnikania 

podnikateľské poradenstvo v ekonomickej oblasti, zakladanie s1.0., tvorba podnikateľských plánov a 
zámerov, vypracovanie žiadosti o nenävralný finančný prlspevok z fondov EÚ, externý manažment 
projektov (implementácia projektov) 

Podnikateľské poradenské centrum, s.r.o., Sládkovičova 1223/71, 024 04 Kysucké Nové Mesto 

Od -do 06/2006- 1212007 

Zameslflanie alebo pracovné zaradenie živnosť v oblasti podnikaterského poradenstva 
Hlavné činnosti a zodpovednosť vypracovanie podnikateľských a marketingových plánov, finančných analýz, štúdii. 

Vzdelanie a príprava 
Od-do 09/2016-10/2018 

Názov zlskanej kvalífikácie akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

Odbor Priemyselné vlastníctvo 
Moduly Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo 

Tvorivosť -jej manažovanie, marketing a ekonomika, 
Informácie v oblasti duševného vlastníctva 
Právo priemyselného vlastníctva 
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Obhajoba záverečnej práce na tému Stanovenie všeobecnej hodnoty ochrannej známky pre účely prevodu vlastnlctva 
Názov a typ organizácíe poskytujúcej Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43. 974 04 Banská Bysbica 

vzdelávanie a prípravu 

Od - do 09/2009 - 08/2018 
Názov získanej kvalifikácie Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa - PhD. 

Odbor Finančný manažment 
Názov a typ organizácie poskytujúcej Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 

vzdelávanie a prlpravu 

Od· do 09/2010 -05/2012 

Názov získanej kvalifikácie absolvent špecializovaného štúdia znalcov 

Odbor Ekonómia, manažment a ohodnocovanie podniku 

Názov a typ organizácie poskytujúcej Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave 
vzdelávanie a prípravu 

Od - do 09/2004 - 06/2009 

Názov získanej kvalifikäcie vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - Ing. 

Odbor Finančný manažment podniku 

Názov a typ organizácie poskytujúcej Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 
vzdelávanie a prípravu 

Osobná spôsobilosť 

Materinský jazyk slovenský 

Ôa!šie jazyky 

Sebahodnotenie 

Európska úroveň (") 

Porozumenie Hovorenie Písanie 

Anglický jazyk 

Počítačové zručnosti a kompetencie 

Vodičsky preukaz 

Doplňujúce informácie 

Bratislava, 20. máj 2020 

Počúvanie Čltanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

1 C1 1 C1 1 B1 1 B1 
(") Uroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

MS Office, grafické programy (Gimp, lnkscape), internet 

Ano - skupina B. 

1 

znafec v odbore Ekonómia a manažment odvetvia Kontroling a Financie od 3. marca 2014 
znalec v odbore Priemyselné vlastníctvo, odvetvie Priemyselné vlastnictvo od 6. mája 2020 

držiteľ ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasť na celouniverzitnej súťaží 
študentskej vedeckej činnosti (téma práce: Úprava ukazovateľa EVA vzhľadom na špecifické 
podmienky slovenského podnikateľského prostredia) 

podpif 
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VÍZIA PRE ROZVOJ RADY PRE ROZPOČTOVÚ ZODPOVEDNOSŤ 

Ing. Marián Smorada, PhD. 
Bratislava, 4. jún 2020 



Úvod 

Pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť upravuje ústavný zákon č. 493/2011 Z. 
z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný 
zákon"). V zmysle ustanovení čl. 3 ods. 1 je zriadená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 
(ďalej len 11rada11

) ako „nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja 
hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej 
zodpovednosti. 

Do pôsobnosti rady v zmysle ustanovení čl. 4 ods. 1 písm. a) až e) spadá: 
• vypracovanie a zverejnenie správy o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného 

scenára a určenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti, 
• vypracovanie a predloženie na rokovanie NR SR správy o hodnotení plnenia 

pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti, 
• vypracovanie a zverejnenie z vlastného podnetu stanoviska k legislatívnym 

návrhom predkladaným na rokovanie NR SR1 najmä z hľadiska na rozpočet 
verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť, 

• ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia SR, 
• ďalšie činnosti ustanovené zákonom. 

Víziu pre rozvoj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predkladám v intenciách 
predchádzajúcich bodov tak, aby nedošlo k prekročeniu hranice pôsobnosti rady. 



Stručná analýza východiskového stavu 

V nasledujúcich zopár riadkoch si dovolím uviesť stručnú analýzu aktuálnej situácie, na 
základe ktorej následne naformulujem svoju víziu. Jednotlivé oblasti som rozdelil 
v zmysle pôsobnosti rady ustanovenej ústavným zákonom. 

Správa o dlhodobei udržateľnosti verejných financií 

Pod zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa významným spôsobom 
negatívne podpíše aj prebiehajúca celosvetová pandémia, ktorá už vyúsťuje do 
hospodárskej krízy spojenej so značnou hospodárskou recesiou. Samotné dopady možno 
v súčasnosti iba odhadovať, no už dnes je zrejmé, že dôjde k ďalšiemu zvyšovaniu 
verejného dlhu, vzhľadom na prijaté opatrenia vlády SR. V súbehu s očakávaným 
poklesom HDP sa podľa odhadov NBS predpokladá nárast verejného dlhu na úroveň 57 
až 64 % HDP, čo je ďaleko za horným limitom dlhu verejnej správy, ktorý ustanovuje 
ústavný zákon na úrovni 50 % HDP. Z uvedeného dôvodu bude potrebné prijímať také 
opatrenia, ktoré povedú ku konsolidácii verejných financií. 

Vzhľadom na vysokú závislosť slovenskej ekonomiky od medzinárodného obchodu 
a zameraniu na automobilový priemysel, bude vývoj HDP závisieť od situácie na 
svetových trhoch. Okrem krízy spôsobenej pandemickou situáciou bude potrebné čeliť 
aj ďalším výzvam. Viacero renomovaných ekonómov predpokladalo hospodársku krízu 
dávno predtým, ako sa objavil nový koronavírus. 

Víziou je poukazovať na kritické faktory ohrozujúce dlhodobú udržateľnosť a ponúkať 
vo vypracovanej správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií také riešenia, ktoré 
by viedli k zabezpečeniu vyrovnaného rozpočtu verejných financií. 

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti 

Ide opäť o jednu zo základných úloh rady. Cieľom tejto správy je poskytnúť informáciu 
o tom, či v procese príprav rozpočtu, jeho plnenia a vykázanej skutočnosti boli dodržané 
všetky pravidlá definované v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. 

Z definovaných pravidiel bude v najbližších rokoch zohrávať prioritu dlh verejnej 
správy. Následky krízy spôsobenej novým koronavírusom boli a sú zmierňované aj 
verejnými zdrojmi. Predpokladá sa, že dôjde k rastu dlhu verejnej správy. Napriek jeho 
poklesu na úroveň 48,9 % HDP v poslednom sledovanom obdobr, možno očakávať 
jeho opätovný nárast v najbližších rokoch. Hlavnými faktormi bude najmä ekonomický 
vývoj v krajine, daňové príjmy, ktoré zaznamenali pokles, výdavky na nákup 
zdravotníckeho materiálu a na preventívne opatrenia. 

Víziou v tejto oblasti je ponúkať konkrétnejšie odporúčania v oblasti posilnenia 
rozpočtovej zodpovednosti a zlepšenia rozpočtovej transparentnosti. Taktiež 
poukazovať na konkrétne kritické oblasti, kde možno zlepšiť hospodárenie vlády. 

1 podľa Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti (august 2019) 



Stanoviská k legislatívnym návrhom 
Rada môže z vlastného podnetu alebo z podnetu poslaneckého kupubu vypracovať 
stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie NR SR za účelom 
poskytnúť nezávislý pohľad na opatrenia, ktorý by umožnil laickej aj odbornej verejnosti 
pochopiť a vyhodnotiť vplyvy navrhovaných opatrení. 

V tejto oblasti možno badať isté nedostatky, kde rada za rok 2019 vypracovala iba 6 
stanovísk (z toho všetky z vlastného podnetu). Za rok 2018 je situácia obdobná, bolo 
vypracovaných 7 stanovísk, z čoho sú 2 z vlastného podnetu, 4 z podnetu poslaneckého 
klubu a 1 z podnetu Ministerstva financií SR. Rada by mohla v tejto oblasti vypracovávať 
viac stanovísk, avšak s ohľadom na svoje odborné personálne kapacity. Taktiež by mala 
apelovať na to, aby NR SR neboli prijímané zákony, ktoré majú silný populistický 
podtón, ktorý sa skrýva pod rúškom sociálneho cítenia. Služby, za ktoré sa bežne platí, 
nemôže štát poskytovať vybraným skupinám obyvateľstva zadarmo. Môžu byť 
poskytnuté výrazné zľavy, resp. silné dotovanie štátom, ale poskytovanie zdarma vedie 
k zneužívaniu týchto nástrojov a k zbytočnému plytvaniu verejných zdrojov. 

Ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia SR 

V rámci monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia SR je potrebné, aby rada 
poskytovala relevantné informácie odbornej, aj laickej verejnosti. Aktuálne pre tento·Účel 
slúži dokument, ktorý rada každoročne vypracúva Hospodárenie rozpočtu verejnej 
správy, kde okrem iného porovnáva schválený rozpočet s dosiahnutou skutočnosťou. 
Ďalším zaujímavým nástrojom je Rozpočtový semafor, ktorý automaticky prognózuje 
koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej 
správy a prehľadnou formou vyhodnocuje riziká. Nástroj SIM TASK pomáha 
nasimulovať reformu s odhadom vplyvu na rozpočet. 

Na základe analýzy uvedených oblastí možno sformulovať víziu pre nasledujúce roky. 
Zároveň si dovolím poznamenať, že vzhľadom na to, že som doteraz nijakým spôsobom 
neprišiel do bi ižšieho kontaktu s radou, je pravdepodobné, že predložená vízia sa môže 
meniť vzhľadom na situáciu v rade, ktorú môže vnímať iba člen rady, prípadne osoba 
bližšie zainteresovaná (napr. zamestnanec Kancelárie RRZ). Aplikovaniu akýchkoľvek 
zmien a opatrení v prospech rozvoja rady bude predchádzať dôkladná analýza, ktorá 
ukáže konkrétne slabé miesta. 



Vízia pre rozvoj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

V predchádzajúcich oblastiach si rada riadne plní svoju funkciu stanovenú ústavným 
zákonom. V mnohých prípadoch možno konštatovať, že ide aj nad rámec svojich 
povinností a prináša kvalitné nástroje, ktoré ústavný zákon priamo nespomína. V týchto 
oblastiach by som rád udržal „status quo". Napriek tomu je stále priestor na rozvoj rady 
a to najmä v týchto oblastiach: 

• odborné plnenie zákonných povinností, 
• šírenie osvety najmä v laických kruhoch, 

• zintenzívnenie spolupráce v ráme i netwmku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ, 
• rozšírenie spolupráce s akademickou sférou. 

Odborné plnenie zákonných povinností 

Víziou je podporovať neustále vzdelávanie zamestnancov Kancelárie RRZ. Zároveň 
podporovať účasť na odborných seminároch a školeniach. Dôraz bude kladený na 
rozvoj odbornosti, aby rada mohla naďalej budovať svoje povedomie, ako inštitút 
s odbornou autoritou, ktorého výstupy budú uznávané nie len v odborných kruhoch, 
vláde SR, ale aj v širokej laickej verejnosti. 

Šírenie osvety najmä v laických kruhoch 

Rada má vo sfére odbornej verejnosti vybudované dobré meno, ktoré je potrebné 
udržiavať. Osobne radu vnímam už dlhé obdobie z pohľadu akademika a môžem 
konštatovať, že si svoju prácu robí dobre. 

Vzhľadom na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva, je nutné šíriť 
osvetu najmä v radoch laickej verejnosti. Značná časť obyvateľstva vníma skreslene 
verejné financie. V niektorých oblastiach stále pretrváva názor, že štát by sa mal postarať 
o svojich občanov bez ohľadu na to, aké zaťaženie verejných zdrojov to spôsobí a ako 
to bude vplývať na dlhodobú udržatel'nosť. Preto je potrebné vzdelávať aj laickú 
verejnosť v základoch fungovania verejných financií, ako k obmedzeným zdrojom, ktoré 
je nie len potrebné míňať, ale najmä získavať. 

Zintenzívnenie spolupráce v rámci networku nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ 

História viackrát ukázala, že získavanie skúseností na medzinárodnej pôde môže viesť 
k zefektívneniu práce na tej domácej. Preto je potrebné komunikovať s obdobnými 
inštitúciami najmä v okolitých krajinách, kde je hospodárske prostredie príbuzné tomu 
nášmu, čím sa zabezpečí vzájomné zdieľanie skúseností z dopadov prijímaných 
opatrení, či už s priamym alebo nepriamym vplyvom na verejný rozpočet. 

Považujem za kľúčové čerpať skúsenosti z lných krajín. V prípade, ak bol niektorý 
z nástrojov fiškálnej politiky uplatnený v niektorej z príbuzných krajín, možno sledovať 
dopady tohto nástroja, čo následne môže viesť k predchádzaniu prípadných chýb. 
Samozrejme, uvedené nemožno generalizovať, nakoľko v podmienkach SR môžu platiť 
iné zákonitosti a do realizácie akéhokoľvek opatrenia môžu vstupovať rôzne iné faktory, 



avšak skúsenosti zo zahraničia môžu indikovať niektoré komplikácie, ktoré by mohli 
implementáciou nástrojov vznikať. Samozrejme, úlohou rady je v tomto prípade 
poukazovať na tieto možné komplikácie. 

Rozšírenie spolupráce s akademickou sférou 

V rámci Slovenska pôsobí niekoľko kvalitných univerzít a fakúlt, zameraných na 
makroekonómiu, ktoré majú vysoký odborný potenciál. Víziou je participovať na 
výskumných úlohách, ktoré sa týkajú verejných financií, čo môže byť prínosné, ako pre 
radu (transfer poznatkovt tak aj pre samotné akademické inštitúcie (dostupnosť údajov, 
formulácia reálnych praktických problémov). 

Aj zo skúseností, ako akademický pracovník a pedagóg môžem konštatovať, že stále 
pretrváva dopyt po spolupráci akademickej sféry s odbornou praxou. Zo spolupráce 
s akademickou sférou budú vznikať synergické efekty, prínosné pre obe strany. 


