
Podklady k výberovému konaniu na šéfa RRZ 
(Požiadavky na kandidáta na predsedu/predsedníčku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) 

 
 

 
Popis pozície: 

RRZ je nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky 
a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom profesionálnej 
práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov nastavuje zrkadlo vláde, zlepšuje 
informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožňuje kvalitnejšie rozhodovanie pre 
národnú radu.  

Vznik, postavenie a hlavné úlohy členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sú 
definované v Ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len „ústavný 
zákon“). Ďalšie úlohy RRZ sú definované v § 30a zákona č. 523/2004 Z. z, o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, ktorá rieši implementáciu pravidla o štrukturálnom salde, vrátane 
korekčného mechanizmu v prípade jeho neplnenia, tak ako tieto vyplývajú zo Zmluvy o stabilite, 
koordinácie a správy v Hospodárskej a menovej únii. 

RRZ má troch členov, ktorými sú predseda a dvaja ďalší členovia. Členstvo v rade je 
nezastupiteľné; to sa vzťahuje aj na účasť člena Rady na rokovaniach (zasadnutiach ) Rady.  Člen 
Rady má postavenie verejného činiteľa a vzťahuje sa na neho príslušné ustanovenia Ústavný 
zákon č. 66/2019 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  
 
Pozícia predsedu RRZ je vhodná pre kandidáta, ktorý má skúsenosti s verejnou politikou, 
fiškálnou politikou, ekonomickými analýzami a pozná ako funguje rozpočtový rámec 
na Slovensku. Hlavnou úlohou predsedu rady je ponúkať víziu a stratégiu rozvoja činnosti RRZ, 
prispievať k odbornej a verejnej diskusii s cieľom podporiť dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií a prispievať k zvyšovaniu transparentnosti vo verejných financiách. 
 
Pri plnení svojich povinností musí kandidát preukázať vysokú úroveň vnútornej integrity, 
dôveryhodnosti a zodpovednosti prijímať rozhodnutia nezávisle od preferencií politikov a 
politických strán. Očakáva sa, že predseda RRZ bude schopný viesť diskusiu so všetkými 
zainteresovanými stranami vo verejnom, súkromnom a medzinárodnom prostredí, aktívne 
vystupovať v médiách (televízia, rozhlas, print, online), na konferenciách a workshopoch. Mal 
by budovať a udržiavať vysokú úroveň nestrannosti RRZ medzi poslancami (v parlamentných 
výboroch), vládnymi predstaviteľmi s cieľom zabezpečiť podmienky pre činnosť rady a vytvoriť 
priestor na prezentáciu výstupov rady.  
 
Člen rady nie je štatutárnym orgánom. Úlohy  a činnosti spojené s odborným, organizačným, 
administratívnym, ekonomickým, personálnym a technickým zabezpečovaním činnosti Rady 
vykonáva Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „kancelária Rady“) pod 
vedením výkonného riaditeľa. 
 



Po zvolení sa uzatvára Zmluva o podmienkach výkonu funkcie člena Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť uzavretá na základe ustanovení § 51 a § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka v 
spojení s § 1 ods. 2, § 262 ods. 1 a 2 a c 566 až § 576 Obchodného zákonníka a s čl. 3 a čl. 4 
ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.  
 
Funkčné obdobie je 7 rokov podľa podmienok  čl. 3 ods. 3 ústavného zákona.  Člen rady nemôže 
byť zvolený opätovne. 
 
Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci pôsobnosti svojej funkcie 
zabezpečuje a vykonáva plnenie svojich úloh hlavne: 
 

− prináša vízie a podieľa sa na strategických rozhodovaniach o činnosti a fungovaní RRZ 
a kancelárie Rady. 

− podieľa sa na pripomienkovaní a schvaľovaní materiálov RRZ pripravených kanceláriou 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

− zabezpečuje činnosť Rady a jej chod  
− zvoláva a vedie rokovania (zasadania) Rady ako predsedajúci a určuje program 

zasadnutí Rady s výkonným riaditeľom 
− riadi výkonného riaditeľa kancelárie Rady, vydáva vnútorné právne predpisy Rady 

a kancelárie Rady 

− zastupuje Radu navonok  

− vystupuje v mene Rady pred medzinárodnými organizáciami, napr. OECD, EÚ, 
skupinou Svetovej banky, MMF, pred ratingovými agentúrami a v rámci formálnych 
a neformálnych zoskupení fiškálnych rád v členských štátoch EÚ a vo svete 

− aktívne komunikuje s médiami, predstaviteľmi verejného a súkromného sektora 
 
Požadované odborné predpoklady kandidáta na predsedu Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť sú nasledovné: 
 
Požiadavky definované  podľa ústavného zákona: 

− Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a 
skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. 

− Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie.  

− Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za 
úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. 

− Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou v politickej strane alebo politickom hnutí, 
s funkciou štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti, s funkciou prezidenta 
Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena 
vlády, člena Európskej komisie, starostu obce, primátora mesta, predsedu vyššieho 
územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho 
územného celku a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Nezlučiteľnosť 
funkcie člena rady s funkciou člena vlády trvá ešte do troch rokov po zániku funkcie 
člena rady  



V rámci požiadaviek na odborné vedomosti a skúsenosti sa vyžadujú znalosti: 
− rozpočtového rámca na Slovensku, národných a európskych fiškálnych pravidiel,   
− z oblasti makroekonomickej politiky, najmä väzba medzi ekonomickým vývojom 

a fiškálnou politikou, posúdenie hospodárskeho cyklu a jeho vplyvu na verejné financie, 
− o konceptoch merania dlhodobej udržateľnosti verejných financií a faktoroch, ktoré 

majú vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, 
− Z dôvodu nevyhnutnosti zastupovať RRZ aj v medzinárodnom prostredí sa vyžaduje 

aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom.  
 
Požadované osobnostné predpoklady kandidáta na pozíciu predsedu Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť : 

− schopnosť rozvíjať a napĺňať strategické vízie; 
− mimoriadny zmysel pre zodpovednosť, rozhodnosť,  
− vynikajúca schopnosť komunikovať slovom i písmom v záujme efektívneho 

nadväzovania kontaktov, komunikácie a spolupráce  
− schopnosť rozhodovať sa a konať samostatne a nezávisle (od verejných inštitúcií od 

vlády a od iného verejného či súkromného subjektu. ) 

Platové podmienky: 

 
Predsedovi Rady prislúcha za výkon funkcie odmena za výkon členstva, ktorú určuje Rada. V 
súčasnosti má predseda RRZ odmenu vo výške 6 200 eur.  
 
   


