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Stanovisko k hodnoteniu RRZ o plnení pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015  

 

Ministerstvo financií (MF SR) zverejnilo 30. júna hodnotenie plnenia pravidla vyrovnaného rozpočtu1 za rok 2014. Jedná 
sa o prvé hodnotenie minulého roku, ktoré bude aktualizované v novembri 2015. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť 
(RRZ) následne zverejnila 16. júla svoje hodnotenie2 vrátane stanoviska k hodnoteniu MF SR. Obe inštitúcie v hodnotení 
konštatujú, že v roku 2014 nedošlo k výraznej odchýlke od plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte a preto sa nenavrhuje 
spustenie korekčného mechanizmu. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy toto stanovisko 
reaguje na správu RRZ. 
 

Porovnanie hodnotenia MF SR a RRZ v roku 2014 (v % HDP)  

  
MF SR 

(1) 
RRZ 
(2) 

rozdiel 
(1-2) 

Metodické poznámky a rozdiely 

Saldo VS -2,9 -2,9 0,0 jarná notifikácia dlhu a deficitu 

Cyklická zložka -0,1 0,0 -0,1 metodické rozdiely pri výpočte  

Jednorazové efekty 0,1 0,1 0,0 totožné s RRZ 

Štrukturálne saldo -2,9 -3,0 0,1  

Plnenie pravidla o štrukturálnom salde nie nie - štrukturálne saldo -0,5 % nebolo dosiahnuté 

Kumulatívna medziročná zmena štrukturálneho salda 1,1 1,3 -0,2  

Požadovaná kumulatívna zmena štrukturálneho salda 1,4 1,5 -0,1 
na základe predpokladu rovnomerného 
zlepšovania salda 

Odchýlka od požadovanej trajektórie -0,3 -0,2 -0,1  

Výrazná odchýlka pri štrukturálnom salde nie nie - odchýlka menšia ako 0,5 % 

Reálny medziročný rast agregátu výdavkov očisteného o 
príjmové opatrenia 

2,3 1,7 0,6 
 

Výdavkové pravidlo 0,4 -0,1 0,5  

Kumulatívna odchýlka od výdavkového pravidla -0,2 -0,3 0,1  

Výrazná odchýlka pri výdavkovom pravidle nie nie - odchýlka menšia ako 0,5 % 

Celkové hodnotenie výraznej odchýlky nie nie -  

 Zdroj: MF SR, RRZ  

 
Podľa správy RRZ došlo v roku 2014 kvôli fiškálnemu uvoľneniu k odchýlke 0,2 % HDP od požadovanej trajektórie. MF SR 
identifikovalo podobnú odchýlku vo výške 0,3 % HDP. Rozdiely sú spôsobené najmä mierne odlišným odhadom 
štrukturálneho salda, nakoľko RRZ má vlastnú metodiku výpočtu cyklickej zložky. Odlišnosti pri výpočte výdavkového 
pravidla pretrvávajú najmä kvôli širšiemu výkladu diskrecionárnych príjmov zo strany RRZ. Pri kumulatívnom pohľade na 
výdavkové pravidlo sa závery hodnotenia MF SR a RRZ zhodujú. 
 
Postup vedúci k strednodobému cieľu má byť zabezpečený podľa nariadení Paktu stability a rastu a Zmluvy o stabilite, 
koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (časti fiškálny kompakt). MF SR svoju metodiku upravilo v zmysle 
rovnomerného zlepšovania štrukturálneho salda, v súlade s dosiahnutím MTO3 v roku 2017. Od takto určenej trajektórie 
sa posudzuje kumulatívna odchýlka. RRZ sa pri svojom hodnotení riadi rovnakým prístupom.  
 
Záverom možno konštatovať, že obe inštitúcie hodnotia fiškálny kompakt na základe podobnej metodiky, pričom mierne 
číselné rozdiely budú aj naďalej pretrvávať.   

                                                           
1 https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9664 

2 http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/246/hodnotenie-plnenia-pravidla-o-vyrovnanom-rozpocte-za-rok-2013 
3 Vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho salda vo výške -0.5% HDP. Podrobná metodika je uvedená v samotnej správe.  


