
Osobné údaje: 

RNDr. Roman Vlček 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk: C1 

Nemecký jazyk: B2 

Osvedčenia: 

Odborná skúška MF 
SR z kolektívneho 
investovania 

University ot 
Cambridge ESOL 
examinations BEC 
higher 

Roman Vlček 

Profesijná kariéra 

1.1.2013 - 30.6.2020 Zástupca generálneho riaditeľa, člen predstavenstva 

Asset Managament Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 

1.11.2001 - 31.12.2012 Generálny riaditeľ, predseda predstavenstva 

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 

22.10.1997 - 31.10.2001 Riaditeľ, podpredseda predstavenstva 

Tatra Asset Mana.gement, správ. spol., a.s. 

Prokurista 

1.9.1994 - 21.10.1997 

1.2.1994 - 31.8.1994 

1.8.1987 - 31.1.1994 

Tatra kupón fond 

Špecialista kapitálových obchodov, portfólio manažér, 
analytik 

Tatrabanka, a.s. 

Analytik kapitálového trhu 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

Učiteľ, ekonomický zástupca riaditeľa 

Gymnázium Metodova, Bratislava 

Vzdelanie a kvalifikácia 

od 1.2.1994 

6.6.1999-22.6.1999 

1.9.1990-30.6.1991 

1.9.1982--30.6.1987 

Členstvá 

od 30.3.1998 

7.12.2009 - 12.9.2011 

Zahraničné a domáce odborné semináre so 
zameraním na správu aktív a pasív, alokáciu aktív, 
portfólio manažment, privátne bankovníctvo, risk 
manažment, makroekonomické analýzy a pod. 

Executive management program - Tokyo, Japonsko 

MFF UK Bratislava - výpočtová technika 

MFF UK Bratislava - m~ternatika, fyzika 

Predseda predstavenstva 

Slovenská asociácia správcovských spoločností 

Člen predstavenstva 

Slovenský rozvojový fond 

18.12.2002- 25.2.2004 Člen dozornej rady 

od roku 2001 

od roku 2007 

od roku 1999 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. 

Člen komisie pre odbornú skúšku pre oblasť 
kolektívneho investovania 

Člen skúšobnej komisie pre odborné skúšky 
sprostredkovateľov investičných služieb 

Reprezentácia SASS v Európskej Federácii Asociácií 
správcovských spoločností (EFAMA} 



Vízia pre rozvoj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bola vytvorená v období po finančnej kríze v roku 
2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky 
súčasne s viacerými opatreniami zameraných na riešenie stúpajúcej úrovne zadlženia SR, medzi ktoré 
patrilo zavedenie limitov dlhu, automatické sankcie a korekčné mechanizmy, prísnejšie rozpočtové 
pravidlá pre samosprávy a zvýšenie rozpočtovej transparentnosti. 

Hlavné úlohy rady sú definované v Ostavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, 
pričom zahŕňajú: 

• Vypracovanie „Správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií" "Správa poukazuje· na možné 
problémy, ktoré by mohli viesť k nadmernému nárastu verejného dlhu pri súčasnom nastavení 
rozpočtových politík, pričom hľadá odpoveď na otázku, do akej miery sa prenášajú finančné bremená 
na budúce generácie. 

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

• Vypracovávanie stanovísk k legís!atlvnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady. 
Stanoviská by mali skúmať najmä vplyvy na dlhodobú udržatefnosť verejných financií a dôsledky na 
rozpočet 

• V súvislosti s osobitnými ustanoveniami o vyrovnanom rozpočte verejnej správy, ktoré limitujú veľkosť 
štrukturálneho schodku (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy) je to 
vyhodnocovanie uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu, resp. vyhodnocovanie 
začiatku a ukončenia trvania výnimočných okolností, počas ktorých sa korekčný mechanizmus 
neuplatní. 

• Vykonávanie ďalších činnosti súvisiacich s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia vo 
verejných financiách. Tými môžu byť informovanie o možných rizikách, predkladanie alternatívnych 
scenárov a pod. 

Myslím, že je možné konštatovať, že RRZ počas svojho osemročného fungovania jednoznačne potvrdila 
oprávnenosť svojej existencie. Ide kredibilnú inštitúciu, ktorá svojimi výstupmi potvrdzuje nezávislosť od 
vlády, keď neváha ostro kritizovať opatrenia, ktoré zhoršujú stav verejných financií, či už v strednodobom 
alebo dlhodobom horizonte. Správy, ktoré RRZ produkuje, majú vysokú odbornú úroveň, takže 
konštatovania v nich uvádzané nie je možné spochybňovať, a len ťažko sa hľadajú protiargumenty. 
Vysoko treba tiež hodnotiť mieru transparentnosti, čoho dôkazom je prehľadná a informáciami doslova 
nabitá webová stránka inštitúcie, ako aj ·informácie publikované prostredníctvom sociálnych sietí. Z tohto 
pohľadu treba doterajšiu činnosť RRZ hodnotiť vysoko pozitívne. Mojou víziou na jednoznačne nadviazať 
na doterajšiu prax a naďalej rozvíjať RRZ na princípoch nezávislosti, odbornosti a transparentnosti. 
Obsah práce RRZ je determinovaný do veľkej miery zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. RRZ už 
v súčasnosti okrem v zákone taxatívne vymenovaných povinností pomerne často z vlastnej iniciatívy 
vypracováva stanoviská k rôznym legislatívnym návrhom, opatreniam, hodnotí a komentuje ekonomickú 
situáciu krajiny. 

čo sa týka možností ďalšieho rozvoja RZZ je sa možné do určitej miery inšpirovaf závermi Správy OECD 
o nezávislých fiškálnych inštitúciách z februára tohto roka, v ktorej OECD odporúča RRZ napríklad: 



• Je dôležité, aby RRZ mala prístup k príslušným informáciám na účely plnenia svojich zákonných 
povinností v súlade so zásadami OECD pre nezávislé fiškálne inštitúcie a Spoločnými zásadami 
Európskej únie. V záujme vyriešenia súčasných problémov by RRZ a ministerstvo financií SR mohli 
vypracovať memorandum o porozumení vrátane podrobností o tom, čo možno očakávať v súvislosti s 
údajmi zo štátnej pokladnice. Na účely monitorovania pokroku v prlstupe k informáciám by RRZ 
takisto mohla zverejňovať súhrnné štatistiky o odpovediach na jej žiadosti o prístup k infonnáciám. 
Okrem toho by sa mohlo vypracovať memorandum o porozumení medzi Štatistickým úradom SR a 
RRZ na posilnenie režimu spoločného využfvania údajov, vrátane podkladových informácii pre 
notifikácie o salde a dlhu Európskej komisii 

• RRZ v súčasnosti vyl.lŽiva svoje kapacity v plnom rozsahu a nemá vytvorené rezervy v rámci 
dôležitých pracovných procesov, ako sú napr. makroekonomické prognózy. Miernym zvýšením počtu 
analytických pracovníkov by sa mohli vyriešiť riziká, ktoré sú s tým spojené. Okrem toho preskúmanie 
možnosti na zefektívnenie modelov RRZ spolu s úpravami pracovného procesu by takisto mohlo 

pomôcť RRZ pri vyčlenení väčších zdrojov na proaktfvnu a novú činnosť. 
• RRZ v súčasnosti zabezpečuje proaktívnu činnosť v oblasti kvantifikácie nákladov politík pomocou 

existujúcich prostriedkov. Stanovovanie nákladov je však náročné na zdroje a tento prístup nebude v 
prípade zvýšenia dopytu udržateľný. Vzhľadom na existenciu širokej podpory pre RRZ s cieľom 
umožniť rozsiahlejšie kvantifikovanie nákladov na politiky (policy costings) by sa RRZ mala v tejto 
súvislosti snažiť o vytvorenie dodatočných kapacít prostredníctvom nových zamestnancov, ktorí budú 
disponovať potrebnými schopnosťami. Keďže kvantifikácie nákladov sa môžu spolitizovať, RRZ by 
takisto mala vypracovať a použivať jednoznaôné a transparentné kritériá pri výbere kvantifikácií 
nákladov politík, ktoré budú podobné kritériám uplatňovaným viacerými partnerskými nezávislými 
fiškálnymi inštitúciami. RRZ. bude takisto potrebovať ďalšlch zamestnancov na tvorbu nových 
publikácií, ako je napr. Správa o fiškálnom zdraví (Físcal Space Review) a Správa o sociálnom 
systéme (Welfare Report). 

• Vzhľadom na skutočnosť, že RRZ je financovaná priamo Národnou bankou Slovenska, jej činnosť 
závisí od korektných vzťahov s NBS. Aj keď sa takýto režim javí ako vhodnejšia možnosť, v 
porovnaní so situáciou, keď by RRZ bola financovaná priamo ministerstvom financií SR, proces 
financovania by sa mal sformalizovať a mal by byf transparentnejší, napr. prostredníctvom 
memoranda o porozumení medzi RRZ a NBS a zverejňovaním príslušnej komunikácie medzi oboma 

inštitúciami. 
• Fiškálnemu rámcu v SR by prospelo, ak by RRZ zohrávala aktívnejšiu úlohu v oblasti 

makroekonomických prognóz tým, že by zverejňovala svoje prognózy a stala by sa riadnym členom 
Výboru pre makroekonomické prognózy s hlasovacími právami. 

• V uplynulých rokoch boli daňové príjmy vyššie než prognózy všetkých inštitúcii na Slovensku, čo 
preukazuje, :že nemusia vždy zachytiť potenciálne štrukturálne zlomy v modeloch. RRZ by mohla 
zohrávať cennú úlohu pri ex post hodnoteniach prognóz vypracovaných hlavnými prognostickými 
inštitúciami. Touto činnosťou by si RRZ zabezpečila pozíciu, ktorá by jej umožnila predsedať Výboru 
pre daňové prognózy, čim by sa posilnila jeho nezávislosť. Význam výboru by sa takisto mohol 
zvýšiť, ak by svoju oblasť pôsobnosti rozširil aj na prognózy v oblasti nedaňových príjmov a 
sociálnych transferov, a ak by konečnou prognózou prljmov, ktorú bude vláda SR uplatňovať, bola 
prognóza formálne schválená výborom. 

• Keďže RRZ rastie a dozrieva ako inštitúcia, bolo by vhodné formalizovať jej prístup a postupy v 
dokumentoch, ako napr. strategický plán, ročný pracovný plán, služobný poriadok a politika ľudských 
zdrojov, vrátane podrobností o mzdových pásmach pre rôzne pozície, ako aj ustanovení na 
zabezpečenie rodovej rovnosti v mzdovom ohodnotenl. Vzhľadom na rozpočtové možnosti, ktoré má 
RRZ k dispozícii, by vymenovanie prevádzkového manažéra na podporu činnosti výkonného 



riaditeľa, resp. ustanovenie vedúcich tímov, ktorí by spadali priamo pod výkonného riaditeľa, pomohlo 
vytvoriť kapacity pre tento strategickejší prístup. 

• Nedávne úsilie v oblasti lepšieho komunikovania publikácií RRZ pomohlo zvýšiť dosah jej činnosti. 
Komunikácia by mohla byľ systematickejšia, ak by sa na účely tvorby a realizácie komunikačnej 
stratégie vytvorila pozícia pre špecializovaného experta na oblasť komunikácie, tak ako v prípade 
ostatných nezávislých fiškálnych inštitúcií podobnej veľkosti v rámci OECD. K tomu by mohli patriť aj 
plány na zintenzívnenie spolupráce so zainteresovanými stranami v parlamente a ďalšie 

monitorovanie dosahov prostredníctvom systematického zberu údajov. 

Z uvedeného vyplýva, že určité rezervy v činnosti RRZ sa dajú nájsť v corporate governance, čo sú skôr 
úlohy pre kanceláriu RRZ, ktoré však musia byt' riešené v súčinností s predsedom RRZ. 

Určite je tiež potrebné pokračovať v budovaní autority RRZ najmä vo vzťahu k vláde a ministerstvu 
financií SR. Správy RRZ už v minulosti dostatočne preukázali svoju vysokú odbornú kvalitu. 
Rešpektovanie ich záverov vládou pri rôznych legislatívnych iniciatívach by sa malo stať pravidlom. 

Ďalšou neľahkou úlohou RRZ by malo byť nájsť jazyk zrozumiteľný šírším vrstvám verejnosti. Je dôležité, 
aby verejnosť nevnímala štrukturálne reformy, ktoré majú priniesť z dlhodobé hľadiska pozitívny efekt na 
ekonomický rast a hospodárenie krajiny, ako niečo negatívne, ale naopak ako opatrenia, ktoré majú za 
cieľ zlepšiť život ich, ako aj ďalších generácii. 

Spôsobom, ako viac priblížiť oblasť fiškálnej politiky a s ňou súvisiacich odborných tém verejnosti, by 
mohla byť užšia spolupráca so školami stredoškolského a vysokoškolského stupňa, vzdelávanie v rámci 
zvyšovania finančnej gramotností v spolupráci s NBS a ministerstvom školstva. 

Jedným z najväčšich problémov pre dlhodobú udržatefnosť verejných financií je nastavenie 
dôchodkového systému, ktoré dostatočne nereflektuje očakávaný demografický vývoj v krajine, Bude 
potrebné okrem doladenia parametrov jednotlivých pilierov dôchodkového systému, edukovať 

a motivovať mladú generáciu, aby si začala uvedomovať zodpovednosť za svoje dôchodky a využívala 
všetky možnosti na tvorbu vlastných úspor. 

V neposlednom rade v záujme dlhodobej udržatefností verejných financií, keďže ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti vzrástol na 4,2% HDP a je predpoklad, že vplyvom pandémie koronavírusu bude ďalej 
stúpať, takisto ako očakávame výrazný nárast verejného dlhu až k hranici 60% HDP, bude nevyhnutné 
začať riešiť mechanizmus nastavenia sankčných pásiem dlhovej brzdy ako aj implementáciu 
výdavkových limitov do rozpočtov verejných financií. 
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