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Slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bola vytvorená v období po finančnej kríze 
(2012) súčasne s balíkom opatrení zameraných na riešenie stúpajúcej úrovne zadlženia SR, 
medzi ktoré patrí zavedenie limitov dlhu, automatické sankcie a korekčné mechanizmy, 
prísnejšie rozpočtové pravidlá pre samosprávy a zvýšenie rozpočtovej transparentnosti. 
Jej účelom je sledovať dodržiavanie fiškálnych pravidiel a transparentnosti zo strany vlády, 
monitorovať verejné financie, hodnotiť fiškálnu udržateľnosť a kvantifikovať náklady politík.

Na základe žiadosti RRZ sa v tejto správe uvádzajú možnosti a odporúčania smerujúce k 
posilneniu tejto inštitúcie z pohľadu vývoja na vnútroštátnej úrovni, ako aj medzinárodných 
skúseností. Táto správa je financovaná z programu EÚ na podporu štrukturálnych reforiem 
(SRSP), pričom jednotlivé činnosti sa realizovali v spolupráci s Európskou komisiou.

Správy OECD o nezávislých fiškálnych inštitúciách (OECD Independent Fiscal Institution 
(IFI) reviews) obsahujú podrobné hodnotenie plnenia zásad OECD pre nezávislé fiškálne 
inštitúcie (OECD Principles for IFIs) zo strany príslušnej nezávislej finančnej inštitúcie, 
vrátane posúdenia kontextu, prostriedkov a nezávislosti, výstupov a metodík, ako aj 
dosahu jej činnosti. Metodika je zakotvená v hodnotiacom rámci, ktorý bol vytvorený 
ako súčasť siete OECD pozostávajúcej z parlamentných zástupcov pre rozpočtovú 
oblasť a nezávislých fiškálnych inštitúcií (OECD Network of Parliamentary Budget 
Officials and IFIs). Na tento účel sa uplatňujú bežné nástroje hodnotenia, ako napr. 
rozhovory so zainteresovanými stranami, referenčné porovnávanie a partnerské 
preskúmanie. V každej správe je uvedený súbor vzájomne prepojených a súvisiacich 
odporúčaní, ktoré sa zameriavajú na posilnenie potenciálu nezávislej fiškálnej 
inštitúcie v oblasti vykonávania fiškálneho dohľadu udržateľným a účinným spôsobom.

Ustanovujúci predpis

Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti

Riadiaci orgán:

Rada pozostávajúca z troch členov.

Zamestnanci: 

Približne 15 zamestnancov v ekvivalente plného 

pracovného času

Panel poradcov

Päť expertov

Rozpočet: 

1,37 mil. EUR (2018)

Správy vyžadované každý rok v zmysle 

legislatívy: 

Štyri
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Slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je kľúčovým prvkom posilneného fiškálneho rámca na 
Slovensku. Bola vytvorená na základe národnej iniciatívy a už od začiatku získala výraznú podporu 
naprieč celým politickým spektrom. Stala sa dôveryhodným zdrojom analýz fiškálnej politiky a pozostáva 
z tímu vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú rešpektovaní odbornou obcou na celonárodnej úrovni.

Zúčastnené strany vo všeobecnosti vnímajú RRZ ako nezávislú a nestrannú organizáciu, pričom podľa najnovšej 
analýzy, ktorú vypracoval think tank INEKO, je najnezávislejšou verejnou inštitúciou na Slovensku. Jej zamestnanci 
disponujú hlbokými analytickými schopnosťami, ktoré im umožnili vytvoriť obdivuhodný súbor ekonomických 
modelov použitých pri vypracovaní ôsmich každoročne vydávaných správ. RRZ zohráva vedúcu úlohu v rámci 
spolupráce nezávislých fiškálnych inštitúcií a kvalitou svojich analýz si získala uznanie medzi svojimi partnermi.

PREHĽAD ZISTENÍ SPRÁVY

SPRÁVA OECD IFI REVIEW: SLOVENSKÁ RADA PRE ROZPOČTOVÚ ZODPOVEDNOSŤ (RRZ) – DÔLEŽITÉ FAKTY

HLAVNÉ VÝZVY
 
Pred RRZ stojí niekoľko pretrvávajúcich výziev, ktoré navzájom súvisia. Medzi najdôležitejšie z nich 
patrí:

1. Rada mala v nedávnom období ťažkosti so získavaním včasných a komplexných údajov. Týka sa 
to najmä podrobnejších údajov, ktoré požaduje od Štatistického úradu SR a do určitej miery aj od 
ministerstva financií a iných štátnych inštitúcií na účely plnenia úloh vyplývajúcich z jej mandátu.

2. RRZ neustále využíva svoje kapacity v plnom rozsahu, čo predstavuje riziko z hľadiska kontinuity činnosti. 
Vykonávanie proaktívnych činností (ako napr. kvantifikácia nákladov politík), realizácia strategických opatrení 
v záujme inštitúcie a uplatňovanie aktívnejšieho prístupu ku komunikácii je v takejto situácii zložitejšie.

3. Zákonný proces pri vymenúvaní vedúcich predstaviteľov nebol dodržaný. Napríklad funkčné obdobie 
prvého predsedu Rady sa skončilo, ale nový predseda ešte nebol vymenovaný. Okrem toho právne 
predpisy týkajúce sa RRZ umožňujú vymenovať na vedúce pozície aj kandidátov s politickým pozadím.  

HLAVNÉ ODPORÚČANIA

V záujme zefektívnenia činnosti RRZ a zosúladenia so zásadami OECD pre nezávislé fiškálne 
inštitúcie a Spoločnými zásadami EÚ sa v správe odporúča:

1. Vypracovanie memoránd o porozumení medzi RRZ a Štatistickým úradom SR, ako aj 
ministerstvom financií, na posilnenie režimu spoločného využívania údajov. RRZ by takisto 
mohla zverejňovať súhrnné štatistiky o odpovediach na jej žiadosti o prístup k informáciám.

2. Mierne zvýšenie počtu analytických pracovníkov RRZ na účely vytvorenia rezerv v rámci dôležitých 
pracovných procesov s cieľom umožniť vykonávanie proaktívnejších činností. Bolo by vhodné, ak by vedenie 
RRZ disponovalo dodatočnými kapacitami na realizáciu strategických opatrení v záujme inštitúcie a ak by RRZ 
vyčlenila osobitného pracovníka zameraného na oblasť komunikácie v záujme zvýšenia dosahu jej činnosti. 

3. Dodržiavanie zákonného procesu pri vymenúvaní pri vymenúvaní členov Rady a 
zvýšenie transparentnosti procesu. Okrem toho by sa mali uplatňovať obmedzenia, 
ktorými sa zabráni politickým nomináciám pri kandidovaní za členov Rady.
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Podrobnejší opis zistení správy je k dispozícii v úplnej správe v anglickom jazyku na:  
www.oecd.org/gov/budgeting/slovak-republic-independent-fiscal-institution-review-2020.htm. 
Tu Vám prinášame zhrnutie správy v slovenskom preklade.
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Zhrnutie
Slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bola vytvorená v období po finančnej kríze (2012) ako 
kľúčový prvok nového posilneného fiškálneho rámca na Slovensku. Bola zriadená súčasne s balíkom opatrení  
zameraných na riešenie stúpajúcej úrovne zadlženia SR, medzi ktoré patrí zavedenie limitov dlhu,  
automatické sankcie a korekčné mechanizmy, prísnejšie rozpočtové pravidlá pre samosprávy a zvýšenie rozpočtovej  
transparentnosti. Bola vytvorená na základe národnej iniciatívy a získala výraznú podporu naprieč 
celým politickým spektrom, pričom príslušná legislatíva – ústavný zákon – bola prijatá drvivou väčšinou  
poslancov NR SR. Vytvorenie RRZ bolo takisto v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa európskeho fiškálneho rámca.
 
Účelom RRZ je sledovať dodržiavanie fiškálnych pravidiel a transparentnosti zo strany vlády, monitorovať  
verejné financie, hodnotiť fiškálnu udržateľnosť a kvantifikovať náklady politík. Posledná z uvedených  
činností je predmetom rastúceho záujmu externých zainteresovaných strán. RRZ nemá formálny mandát na tvorbu  
alebo schvaľovanie makroekonomických a fiškálnych prognóz, ako je to v prípade jej partnerov v EÚ. Túto úlohu 
už na Slovensku plnia dva ad hoc orgány, ktoré boli zriadené ešte pred RRZ, t. j. Výbor pre makroekonomické 
prognózy a Výbor pre daňové prognózy. 

Zúčastnené strany vo všeobecnosti vnímajú RRZ ako nezávislú a nestrannú organizáciu, pričom podľa  
najnovšej analýzy, ktorú vypracoval think tank INEKO, je najnezávislejšou verejnou inštitúciou 
na Slovensku. Zamestnanci sú vnímaní ako odborníci s rozsiahlymi analytickými schopnosťami, a  
preto RRZ v súčasnosti disponuje obdivuhodným súborom ekonomických modelov, ktoré použila pri  
vypracovaní svojich ôsmich každoročne vydávaných správ. RRZ zohráva vedúcu úlohu v rámci spolupráce 
nezávislých fiškálnych inštitúcií a kvalitou svojich analýz si získala uznanie medzi svojimi partnermi. 

Keďže RRZ ako inštitúcia stále dozrieva, jej efektívnosť môže ovplyvniť týchto päť kľúčových 
problémov: 

a. Aj keď má RRZ veľmi dobrý prístup k informáciám prostredníctvom systémov verejnej správy a udržiava  
dobré vzťahy s vládou už od svojich začiatkov, v nedávnej minulosti mala problémy so získavaním včasných a  
komplexných údajov od Štatistického úradu SR a do určitej miery aj od ministerstva financií a iných štátnych inštitúcií.  

b. RRZ si vytvorila kompletný súbor najmodernejších analytických nástrojov a modelov. Aj keď je tento  
komplexný technický prístup vnímaný pozitívne, ďalšia údržba a vývoj týchto modelov vytvára tlak na  
obmedzené ľudské zdroje RRZ. V kombinácii s náročným pracovným programom na celý rok to  
znamená, že RRZ neustále využíva svoje kapacity v plnom rozsahu, čo predstavuje riziko z hľadiska kontinuity  
činnosti. Pre RRZ je preto vykonávanie proaktívnych činností, ako napr. kvantifikácia nákladov politík, zložitejšie.  

c. Niektoré zúčastnené strany vyjadrili obavy v súvislosti s presnosťou daňových prognóz v  
uplynulých rokoch. Aj keď z technického hľadiska nie je k dispozícii dostatok poznatkov, ktoré 
by naznačovali akékoľvek systémové chyby, namieste sú všeobecnejšie otázky týkajúce sa  
efektívnosti fungovania Výboru pre daňové prognózy, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že  
parlament a vláda SR vykonali v uplynulých rokoch úpravy v daňovej prognóze, ktorú výbor schválil. V  
súčasnosti obom výborom pre prognózy predsedá ministerstvo financií, pričom úloha RRZ je skôr obmedzená.  

d. RRZ mala doposiaľ relatívne konzervatívny prístup ku komunikácii a predbežné informácie  
naznačujú, že jej vplyv na verejnú diskusiu zvyčajne nepresahuje rámec špecializovaných  
subjektov, ktoré sa zaoberajú verejnými financiami. Spolupráca s parlamentom sa uplatňuje len v malej miere.  

e. Funkčné obdobie prvého predsedu RRZ sa už skončilo, nebol však dodržaný  
zákonný proces pri vymenúvaní nového predsedu, ktorý zatiaľ nebol menovaný. Okrem toho  
legislatíva týkajúca sa RRZ umožňuje vymenovať na vedúce pozície aj kandidátov s politickým pozadím. 

   Zhrnutie hlavných odporúčaní 

1. 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 mohli  
vypracovať memorandum o porozumení vrátane podrobností o tom, čo možno očakávať v súvislosti s  
údajmi zo Štátnej pokladnice. Na účely monitorovania pokroku v prístupe k informáciám by RRZ takisto  
mohla zverejňovať súhrnné štatistiky o odpovediach na jej žiadosti o prístup k informáciám. Okrem toho by 
sa mohlo vypracovať memorandum o porozumení medzi Štatistickým úradom SR a RRZ na posilnenie režimu 
spoločného využívania údajov, vrátane podkladových informácií pre notifikácie o salde a dlhu Európskej komisii. 
 



 
 
 
 

2. RRZ v súčasnosti využíva 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 možností na zefektívnenie modelov RRZ spolu s úpravami pracovného  
procesu by takisto mohlo pomôcť RRZ pri vyčlenení väčších zdrojov na proaktívnu a novú činnosť.  

3. 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 používať jednoznačné a  
transparentné kritériá pri výbere kvantifikácií nákladov politík, ktoré budú podob-
né kritériám uplatňovaným viacerými partnerskými nezávislými fiškálnymi inštitúciami. RRZ 
bude takisto potrebovať ďalších zamestnancov na tvorbu nových publikácií, ako je napr. Sprá-
va o fiškálnom zdraví (Fiscal Space Review) a Správa o sociálnom systéme  (Welfare Report).  

4. Vzhľadom na skutočnosť, že RRZ je financovaná priamo z Národnej banky Slovenska, jej  
činnosť závisí od dobrých vzťahov s NBS. Aj keď sa takýto režim javí ako vhodnejšia možnosť v  
porovnaní so situáciou, keď by RRZ bola financovaná priamo ministerstvom financií, proces  
financovania by sa mal sformalizovať a mal by byť transparentnejší, napr. prostredníctvom  
memoranda o porozumení medzi RRZ a NBS a zverejňovaním príslušnej komunikácie medzi oboma inštitúciami. 
 

5. 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. 
 

6. V uplynulých rokoch boli daňové príjmy vyššie než prognózy všetkých inštitúcií 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, čím by sa posilnila jeho nezávislosť. Význam výboru by sa takisto mohol zvýšiť, ak by  
svoju oblasť pôsobnosti rozšíril aj na prognózy v oblasti nedaňových príjmov a sociálnych transferov a ak by 
konečnou prognózou príjmov, ktorú bude vláda SR uplatňovať, bola prognóza formálne schválená výborom. 
 

7. 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 ohodnotení. 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. 
 

8. Nedávne úsilie v oblasti lepšieho komunikovania publikácií RRZ pomohlo zvýšiť dosah jej činnosti.  
Komunikácia by mohla byť 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. 
 

9. V záujme ďalšieho zvýšenia dôvery zainteresovaných strán v nezávislé a nestranné menovanie vedúcich  
predstaviteľov by sa mali uplatňovať obmedzenia vo vzťahu k nominovaniu členov Rady, ktorí sú členmi  
politických strán alebo boli v nedávnej minulosti politicky dosadenými štátnymi úradníkmi. RRZ by prospela 
aj väčšia transparentnosť procesu vymenúvania vedúcich pracovníkov, t. j. prostredníctvom parlamentných  
vypočutí navrhovaných kandidátov. V ďalšom postupe bude pri vymenúvaní  
potrebné dodržiavať zákonný proces, čo znamená, že menovanie vedúcich  
predstaviteľov sa uskutoční pred uplynutím funkčného obdobia súčasných členov.  

10. Nový Panel poradcov by mohol pozostávať z expertov, ktorí budú môcť venovať práci pre RRZ dostatok času. 
Mohol by sa viac zamerať na poskytovanie strategických usmernení a pomáhať RRZ pri plnení týchto odporúčaní. 



Pre viac informácií: 

@OECDgov

www.oecd.org/gov/budgeting/

Kontakt: Scherie.Nicol@oecd.org

Správa OECD o nezávislých fiškálnych inštitúciách




