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Z nedávnej finančnej a hospodárskej krízy sa Európa v mnohom poučila. Je viditeľné, 

že vo vysoko integrovanej Únii – a o to viac v únii menovej – sú naše hospodárstva a naše 

úspechy prepojené. Hoci má EÚ na koordináciu hospodárskej politiky niekoľko nástrojov, 

krízou bolo dokázané ich neúplné využitie, ktoré spôsobilo v systéme spracovania a riadenia 

 medzery. Na základe týchto skutočností sa vytvoril široký politický konsenzus, ktorý si 

vyžaduje zmenu tejto situácie ako to, že EÚ musí byť vybavená rozsiahlejším a účinnejším 

súborom politických nástrojov, aby sa zaistilo jej budúce prosperovanie a životná úroveň. 

Makroekonomické nerovnováhy by sa mali skúmať spoločne s fiškálnou politikou 

a štrukturálnymi reformami na podporu rastu. Cieľom by malo byť zabezpečenie 

makroekonomickej stability, predchádzanie výskytu škodlivých nerovnováh a zriadenie 

podmienkok širokého makroekonomického rámca. Tieto opatrenia by mali umožniť 

udržateľný a dynamický rast. 

1. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti a vznik Fiškálnej rady na Slovensku  

V rámci sprísnenia národného fiškálneho rámca prijala Vláda SR zákon o rozpočtovej 

zodpovednosti s účinnosťou od 1.marca 2012. Hlavné dôvody jeho prijatia boli predovšetkým 

nedostatky. súčasných fiškálnych inštitútov a nástrojov, sklon k deficitu, absencia 

mechanizmu zabezpečujúceho proticyklický charakter fiškálnej politiky, informačná 

asymetria a nedostatočná kredibilita, neflexibilita a netransparentnosť zverejňovania 

relevantných ukazovateľov. 

Zákon o rozpočtovej zodpovednosti vychádza z  konceptu čistého bohatstva, ktorý 

berie do úvahy, okrem klasických tokových veličín ako príjmy, výdavky a ich rozdiel, stavové 

veličiny a umožňuje pohľad na bilanciu s komplexným pohľadom na hospodárenie štátu. 

 Takýto pohľad na hospodárenie cez prizmu čistého bohatstva zužuje priestor pre 

deformované motivácie tvorcov hospodárskej politiky a netransparentné vykazovanie 



a minimálne núti tvorcov hospodárskej politiky prehodnotiť širší kontext svojich rozhodnutí. 

Okrem toho je pri kreovaní nového systému veľmi dôležité brať ohľad na ďalšie relevantné 

kritériá ako transparentnosť, kredibilita a zabezpečenie dostatočného priestoru pre pôsobenie 

automatických stabilizátorov. Principiálnym kritériom pre takéto inštitucionálne usporiadanie 

je neutralita voči odlišným názorom na úlohu štátu v ekonomike, mieru prerozdeľovania 

verejných zdrojov a priority verejnej politiky, t.j. navrhovaný systému musí fungovať bez 

ohľadu na aktuálne smerovanie a ciele vlády.
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Ciele zákona o rozpočtovej zodpovednosti môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín :  

 zriadiť Radu pre rozpočtovú zodpovednosť ako nezávislý orgán, ktorý bude 

monitorovať a vyhodnocovať plnenie rozpočtových cieľov vlády, 

 zakotviť maximálny limit pre výšku dlhu verejnej správy vrátane opatrení, ktoré je 

nutné realizovať v prípade, že bude vykazovaná úroveň dlhu verejnej správy 

dosiahne určitú hranicu, 

 ustanoviť pravidlá transparentnosti v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej 

správy, 

 ustanoviť pravidlá transparentnosti cez povinné zverejňovanie určitých údajov 

a cez rozšírenie obsahu rozpočtu verejnej správy a štátneho záverečného účtu ako 

základných rozpočtových dokumentov, 

 sprísnenie rozpočtových pravidiel pre územnú samosprávu, ktorá je súčasťou 

rozpočtu verejnej správy ako jeho samostatná zložka a hospodárenie ktorej vo 

veľkej miere ovplyvňuje výsledok hospodárenia za celú verejnú správu.
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1 Spracované podľa: Stanovisko európskej centrálnej banky  z 5. decembra 2011k rozpočtovej zodpovednosti [on-line]. 

Dostupné na : http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/sk_con_2011_96_f_sign.pdf [cit. 2012-10-03]. 
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Spracované podľa: Ústavný zákon z 8. decembra o rozpočtovej zodpovednosti [on-line]. Dostupné na:       

http://www.epredpisy.sk/images/stories/pdf/novely/2011/493n.pdf [cit. 2012-10-03]. 



Schéma č.1 : Koncepcia zákona o rozpočtovej zodpovednosti 

 

 

 

 

Zdroj : vlastné spracovanie 

 

Zákonom sa zriaďuje nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pre dohľad nad 

plnením rozpočtových cieľov vlády a stanovuje maximálny limit pre výšku dlhu verejnej 

správy vrátane opatrení, ktoré je nutné realizovať v prípade, že vykazovaná úroveň dlhu 

verejnej správy dosiahne určitú hranicu. Ustanovuje tiež pravidlá transparentnosti v rámci 

prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy a sprísňuje rozpočtové pravidlá pre územnú 

samosprávu. Verejný dlh SR bude v nasledujúcich rokoch obmedzený na úrovni 60 % 

hrubého domáceho produktu (HDP), medzi rokmi 2018 a 2028 potom táto hranica postupne 

klesne na 50 %. Už od úrovne 50 % a neskôr 40 % nastúpia sankcie, ktoré sa budú stupňovať 

až po hlasovanie o dôvere vláde v parlamente.
3
 Zákon stanovuje aj viaceré pravidlá 

rozpočtovej zodpovednosti pre samosprávy. Ak napríklad ich celkový dlh dosiahne 60 % ich 

bežných príjmov, budú povinné zaplatiť pokutu vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou 

sumou dlhu a hranicou 60 % skutočných bežných príjmov. Norma deklaruje, že štát nebude 

finančne zabezpečovať platobnú schopnosť obce ani vyššieho územného celku (VÚC). 

Zároveň sa však zaväzuje, že nebude na samosprávy prenášať ďalšie kompetencie bez 
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Spracované podľa : Dlhovú brzdu podporili všetci poslanci [on-line]. Dostupné na: 

http://www.pluska.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/dlhovu-brzdu-podporili-vsetci-poslanci.html [cit.2013-02-23] 
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adekvátneho zabezpečenia ich financovania.
4
 Rozsah a typ opatrení a sankcií znázorňuje 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 1 : Typy opatrení a  sankcií v závislosti od výšky verejného dlhu 

Kvantifikácia verejného dlhu Typy opatrní a sankcií 

na úrovni 50 % HDP 

Minister financií napíše parlamentu list, 

vysvetlí v ňom nárast dlhu a navrhne riešenie 

tohto problému. 

na úrovni 53 % HDP 

Vláda je povinná prijať balík opatrení, 

pričom sa členom kabinetu automaticky 

zmrazia platy. 

na úrovni 55 % HDP 

V aktuálnom rozpočte sa zoberú 3 % 

výdavkov a v rozpočte na ďalší rok sa 

výdavky nemôžu vôbec navýšiť. 

na úrovni 57 % HDP 
Zákonom stanovená povinnosť vlády 

automaticky pripraviť vyrovnaný rozpočet. 

na úrovni 60 % HDP Kabinet musí požiadať o dôveru. 

Zdroj: vlastné spracovanie  

1.1 Fiškálna rada- nezávislá inštitúcia5 

 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) pôsobí ako nezávislý orgán 

monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia 

pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Rada pozostáva z troch členov – predseda, dvaja ďalší 

členovia a úzky analytický tím. Funkčné obdobie členov rady je sedemročné. Členstvo v rade 

je nezastupiteľné, čo znamená že tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz. 

Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, 

ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.  

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym 

a technickým zabezpečením činnosti rady vykonáva Kancelária rady. Kancelária rady je 

právnická osoba so sídlom v Bratislave. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný 

riaditeľ, ktorý zodpovedá rade za činnosť Kancelárie rady. Kancelária rady hospodári podľa 

rozpočtu príjmov a výdavkov. Výdavky Kancelárie rady sú financované z rozpočtu Národnej 

banky Slovenska; tieto výdavky sa Národnej banke Slovenska bezodkladne uhradia zo 
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m.tvnoviny.sk/index.php?article_id=615896 [cit. 2013-02-23]. 
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štátneho rozpočtu, ak o to Národná banka Slovenska požiada Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Podrobnosti o štruktúre rozpočtu rady a 

Kancelárie rady upraví rada štatútom, pričom výšku jednotlivých výdavkových položiek 

schvaľuje rada na základe celkového limitu výdavkov určeného Národnou bankou Slovenska. 

Rada vypracováva a zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného 

scenára a určenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti každoročne k 30. aprílu a vždy do 30 

dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde. ň 

Hlavnou úlohou novej nezávislej inštitúcie by malo byť výrazné posilnenie 

transparentnosti rozpočtového procesu. Rada by mala každoročne zverejňovať správu o 

dlhodobej udržateľnosti verejných financií, vyhodnotiť plnenie rozpočtových pravidiel za 

predchádzajúci rok ako aj monitorovať a vyhodnocovať aktuálny vývoj hospodárenia 

Slovenskej republiky. Dôležitou úlohou novej inštitúcie by malo byť aj vypracovanie 

nezávislých stanovísk ku kľúčovým legislatívnym návrhom. 

2. Congressional Budget Office (CBO) – USA 

CBO bola založená 12. júla 1974, s prijatím zákona o Kongresovom rozpočte 

a zadržiavacom kontrolnom akte  (PL 93-344). Agentúra začala prevádzku 24. februára 1975, 

vymenovaním Alice Rivlin ako prvej riaditeľky úradu. 

CBO je veľmi kolaborujúca organizácia, v ktorej mnoho významných funkcií a 

projektov, zahŕňa veľké množstvo rôznych funkcií, medzi divizionálnu spoluprácu a 

konzultácie. Aj keď špecifické divízie zastrešujú vedúcu úlohu pri plnení CBO mandátov, 

mnohé iné prispievajú k plneniu tohto úsilia rôznymi spôsobmi. 

Divízia pre Makroekonomické analýzy vyvíja  ekonomické projekcie, ktoré tvoria 

základ pre odhady nákladov, rozpočtové prognózy a analýzy vypracované divíziou pre 

analýzu rozpočtu, divíziou pre daňové analýzy a štyri programové divízie - Finančná analýza, 

Zdravie a ľudské zdroje, Mikroekonomické štúdie  a Národná bezpečnosť. Tieto  programové 

divízie prevzali  vedúcu úlohu pri príprave politík a programových analýz, ktoré sú 

požadované Kongresom. 

Rozpočtové odhady pripravené divíziou pre analýzu rozpočtu sa môžu spoľahnúť na 

modely a analýzy vyvinuté v rámci programových divízii. Analytici v divízii pre analýzu 

rozpočtu môžu poskytnúť údaje o rozpočtových dôsledkoch alternatívnych možností ako 

súčasť analytických štúdií vykonaných týmito divíziami. Koordinácia medzi divíziami 

pomáha zaistiť súlad medzi výsledkami CBO. 



CBO má poskytnúť Kongresu: 

 objektívne, nestranné a včasné analýzy na podporu ekonomických a rozpočtových 

rozhodnutí o širokom spektre programov, na ktoré sa vzťahuje federálny rozpočet, 

 informácie a odhady, potrebné pre kongresový rozpočtový proces. 

Na fiškálny rok 2011 agentúra hospodári s  finančnými prostriedkami vo výške 46,8 milióna 

dolárov. Vo fiškálnom roku 2010, vydala CBO 33 štúdií a správ, 12 spisov, 12 mesačných 

hodnotení rozpočtu, 35 listín, 14 prezentácií a 2 podklady - spolu s ďalšími 2 publikáciami a 

radom doplnkových dát. V kalendárnom roku 2010 CBO absolvovala približne 650 

federálnych odhadov nákladov, rovnako ako asi 475 odhadov vplyvu právnych predpisov 

týkajúcich sa štátnej správy a samosprávy, vrátane identifikácie všetkých osobných mandátov 

obsiahnutých v týchto právnych predpisov, a asi 475 odhadov vplyvu všetkých 

nefinancovaných mandátov na súkromný sektor. 

CBO poskytuje aktuálne údaje na svojich webových stránkach, vrátane súčasného 

rozpočtu a ekonomických prognózach. Predseda Snemovne reprezentantov a prezident  

Senátu spoločne vymenovávajú riaditeľa CBO, po zvážení a odporúčaniach od dvoch 

rozpočtových výborov. Funkčné obdobie je štvorročné, bez obmedzenia počtu funkčných 

období. Hociktorá  z komôr Kongresu, však môže odvolať riaditeľa uznesením. Po uplynutí 

funkčného obdobia, môže osoba ktorá riadila agentúru vykonávať funkciu aj naďalej, kým nie 

je menovaný  nástupca. Súčasným riaditeľom CBO je  Douglas W. Elmendorf. Pôvodne bol 

vymenovaný na obdobie od 22. januára 2009 - 3. januára 2011, na dokončenie štvorročného 

funkčného obdobia bol menovaný  Peter R. Ország. Dr Elmendorf bol znovu menovaný do 

funkcie riaditeľa  do 03. januára 2015.   

Tabuľka č. 2: Prehľad vedenia CBO 

Meno a priezvisko riaditeľa Funkčné obdobie 

Alice M. Rivlin 24. február 1975 – 31. august 1983 

Rudolph G. Penner 1. september 1983 - 28 apríl 1987 

Robert D. Reischauer 6. marec 1989 – 28. február 1995 

June E. O'Neill 1. marec 1995 – 29 január 1999 

Dan L. Crippen 3. február 1999 – 3. január 2003 

Douglas Holtz-Eakin 5. február 2003 – 29. december 2005 

Peter R. Orszag 18. január 2007 – 25 november 2008 

Douglas W. Elmendorf 22. január 2009 – súčasnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 



Riaditeľ CBO vymenováva všetkých zamestnancov CBO, vrátane zástupcu riaditeľa, a 

všetky personálne záležitosti sú založené výhradne na odbornej spôsobilosti, bez ohľadu na 

politickú príslušnosť toho ktorého zamestnanca. Finančné ohodnotenie riaditeľa a zástupcu 

riaditeľa je stanovené v zákone viazané na úrovni ročnej sadzby, tak ako majú úradníci 

Snemovni reprezentantov a Senátu. Riaditeľ určuje mzdy všetkých ostatných zamestnancov. 

Na účely odmeňovania a zamestnaneckých výhod, sú všetci zamestnanci ponímaní ako 

zamestnanci snemovne. CBO v súčasnej dobe zamestnáva asi 250 ľudí. Agentúra sa skladá 

predovšetkým z ekonómov a analytikov v oblasti verejnej politiky. Približne tri štvrtiny 

zamestnancov agentúry sú  profesionálny pracovníci, ktorí  majú vyššie tituly, predovšetkým 

v ekonomike a verejnej politike. 

3. Švédska Rada pre fiškálna politiku (Swedish Fiscal Policy Council) 

 

Švédska rada pre fiškálnu politiku je vládna agentúra ktorá bola založená 1. augusta 

2007. Rada sa skladá zo šiestich členov a napomáha jej sekretariát so štyrmi zamestnancami. 

Poslaním Rady je poskytovať nezávislé hodnotenie švédskej vládnej fiškálnej politiky. 

Rada posudzuje, do akej miery sú naplnené ciele vládnej fiškálnej politiky. V týchto 

cieľoch je obsiahnutá dlhodobá udržateľnosť, rozpočtový prebytok, strop výdavkov centrálnej 

vlády a tiež, či je fiškálna politika v súlade s cyklickým vývojom ekonomiky. Rada tiež 

posúdi, či vývoj ekonomiky je v súlade so zdravým dlhodobým rastom a udržateľným rastom 

zamestnanosti. Ďalšou úlohou je skúmať priezračnosť štátneho rozpočtu, návrhy a hodnotenia 

ekonomických prognóz a ekonomické modely používané na tvorbu politiky. V posednom 

rade by sa Rada mala pokúsiť vyvolať verejnú diskusiu o hospodárskej politike. Rada vydáva 

výročnú správu, ktorá má byť predložená vláde najneskôr do 15. mája každého roku. V 

rokoch, kedy sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, musí byť správa odovzdaná 

najneskôr do 10. mája príslušného roku. Výsledky z výročnej správy budú použité pri 

hodnotení fiškálnej politiky vlády. Rada tiež organizuje konferencie a vydáva dokumenty o 

rôznych aspektoch fiškálnej politiky. 

Predseda, podpredseda a ostatní členovia sú menovaní vládou na návrh Rady. Sú 

menovaní na dobu určitú, a to nie viac ako šesť po sebe idúcich rokov pre predsedu a najviac 

tri po sebe idúce roky pre ostatných členov. Člen, ktorý nie je predsedom, ale je 

menovaný ako predseda môže byť menovaný najviac na ďalšie tri roky. 

Členovia Rady sú odborníci v oblasti ekonómie a hospodárskej politiky, sú to ľudia z praxe. 

Cieľom je rovnaké zastúpenie mužov a žien.  



4. Írska fiškálna poradná Rada (Irish Fiscal Advisory Council) 

 

Írska fiškálna poradná Rada bola založená v júni 2011. Úloha Rady je nezávisle 

posúdiť a vyjadriť sa verejne o tom, či vláda plní svoje rozpočtové ciele. Rada meria 

vhodnosť a správnosť vládnych makroekonomických návrhov, rozpočtových výhľadov a 

rozpočtov. Rada bude tiež skúmať rozsah plnenia legislatívnych fiškálnych pravidiel, ktoré sú 

v tomto čase ešte v štádiu prípravy. Rada bude zverejňovať  správu o svojich zisteniach 

najmenej trikrát za rok. Rada je nezávislý orgán, právne predpisy, ktoré budú zverejnené 

koncom roku v rámci Návrhu fiškálnej zodpovednosti, podporia jej samostatný status. Rada 

bola založená ako súčasť širšej reformnej agendy rozpočtových zostav  Írska. 

V Program finančnej podpory EÚ / MMF, Írsko súhlasilo, s dvoma štrukturálnymi 

kritériami z ktorých prvé sa týka zriadenia fiškálnej podpornej Rady v polovici roka 2011. 

Druhým kritériom je predložiť legislatívy Návrh fiškálnej zodpovednosti v rámci reformy 

rozpočtového rámca do konca roka 2011. Predpokladá sa, že írska fiškálna podporná Rada 

významne prispeje k právnym predpisom, ktoré stanovia Rada v zákone.  

Návrh fiškálnej zodpovednosti bude definovať vnútroštátne fiškálne pravidlá a 

vyžaduje vládne dodržiavanie týchto pravidiel. Nezávislosť Rady bude tiež podporovaná 

a chránená podľa právnych predpisov. 

 

5. Fiškálna rada Maďarskej republiky 

 

Fiškálna rada Maďarskej republiky bola založená v roku 2009 ako "samostatná štátna 

inštitúcia, ktorá sa usiluje o zabezpečenie zodpovedného hospodárenia s verejnými 

prostriedkami." Pripravuje makroekonomické prognózy, ktoré predstavujú základ pre 

rozpočtové rozhodnutia. Taktiež  robí poradenstvo v oblasti daňového plánovania, v kontexte 

súčasných fiškálnych pravidiel. Celkový počet zamestnancov  je okolo 35. Niektoré z jej 

správ boli kritické voči vládnym návrhom a predpovediam.  

Maďarský parlament schválil 17.11.2008 novú legislatívu jednoduchou väčšinou kvôli 

nezvládnuteľnému rastu štátnych výdavkov. Nový zákon obsahuje obmedzenia množstva 

výdavkov, zaisťuje udržateľný dlhodobý rozpočet, zníženie štátneho dlhu, transparentnosť 

štátnej správy a tiež sa zameriava na zavedenie fiškálnej disciplíny vo vláde. Správne riadenie 

rozpočtu by malo tiež Maďarsku slúžiť ako dobrý základ pre prijatie eura v blízkej 

budúcnosti. 



Právne predpisy neumožňujú rast skutočného dlh, čo znamená, že štátny dlh sa môže 

zvýšiť maximálne na úroveň inflácie v danom roku. V súlade s týmto zákonom nebude  

možné urobiť rozhodnutie alebo zostaviť rozpočet, ktorý by zvýšil reálny dlh. V dôsledku 

tohto štátny dlh vyjadrený ako percentuálny  podiel na HDP môže klesnúť zo súčasných 66% 

na zhruba 40 % v nasledujúcich rokoch. 

Vyššie uvedený postup bude garantovaný novovzniknutou inštitúciou, a tou je  

Rozpočtová  Rada, ktorá  sa skladá z 3 zamestnancov. Prezident Maďarska, guvernér 

Národnej banky a riaditeľ Štátnej Audítorskej kancelárie bude mať právo delegovať jedného 

zástupcu do Rozpočtovej Rady. Členovia budú volení na 9 rokov, pričom predseda komisie 

bude osoba, odporúčaná prezidentom Maďarska. Táto osoba bude zhodnocovať vplyvu 

navrhovaných zmien na rozpočet a tiež by mala prognózovať makroekonomické trendy. Tieto 

opatrenia by mali napomôcť kontrolovať výkon vlády. 

Podľa novej právnej úpravy, štátne výdavky v roku 2009 nemali rasť v porovnaní 

s rokom 2008. V roku 2010 i 2011 by sa mal zvýšiť výdavkový strop o polovicu tempa rastu 

HDP oproti predchádzajúcim rokom.   

V prípade, že nákladová strana rozpočtu by bola nižšia ako schválená suma v danom 

roku a tiež v nasledujúcich 4 rokoch (2009-2013), v tom prípade sa vláda zaviazala znížiť 

dane na úrovni dosiahnutých úspor. 

Prijatie uvedených právnych predpisov je predpokladom pre získanie výpomocného 

úveru ktorý poskytujú  Maďarsku Medzinárodný menový fond (IMF), Svetová banka (WB) a 

Európska únia (EÚ). 

 

6. Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (The Office for Budget 

Responsibility) - Anglicko 

 

Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť(OBR) vznikol v roku 2010 za účelom poskytovať 

nezávislé a vierohodné analýzy verejných financií vo Veľkej Británii. Je to jeden z rastúcich 

počtov oficiálnych nezávislých daňových strážcov po celom svete. 

Má tieto hlavné úlohy: 

1. Odhad vývoja ekonomiky a verejných financií a vydávanie  päťročných prognóz 

dvakrát ročne do vlastnej publikácie Ekonomický a fiškálny výhľad (EFO). Jarné 

vydanie EFO je uverejnené súčasne s rozpočtom a zahŕňa dopad prípadných daňových 

a výdavkových opatrení. Z predpovedí vo Výročnej hodnotiacej správe skúmajú, aké 



poučenie môžu získať z minulých predpovedí a ako môžu zlepšenie techniky, ktoré sú 

využívané štandardne. 

2. Posudzovať pokrok smerom k fiškálnym cieľom vlády: Vláda si stanovila dva 

strednodobé fiškálne ciele: po prvé, vyrovnať rozpočet na päť rokov dopredu a očistiť 

ho od  cyklov, a za druhé, mať čistý dlh verejného sektora do roku 2015-2016 . V EFO 

posudzujú  či existuje viac než 50%-tná pravdepodobnosť dosiahnutia  týchto cieľov v 

rámci súčasnej politiky. Tiež testujú, ako „zdravá“ je táto pravdepodobnosť vzhľadom 

k neistote spojenej so všetkými fiškálnym predpoveďami. 

3. Posudzovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií: Výročná správa o fiškálnej 

udržateľnosti uvádza dlhodobé projekcie pre rôzne kategórie výdavkov a príjmov, 

analýzy o súvahe vo verejnom sektore a správy o rôznych ukazovateľoch dlhodobej 

udržateľnosti. 

Na podporu týchto aktivít,  Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť  vykonáva  počas roka 

celý rad výskumných projektov. Vydáva informačné materiály, ktoré informujú občanov o 

svojej práci, rovnako ako údaje o verejných financiách. Ponúka pravidelný briefing 

o mesačnom vývoji verejných financií. Tiež odpovedá na parlamentné otázky týkajúce sa 

predpovedí a poskytuje údaje pre parlamentné výbory.  

OBR je vedená tromi členmi Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť (Budget 

Responsibility Committee- BRC). Majú výkonnú zodpovednosť za plnenie základných 

funkcií OBR, vrátane zodpovednosti za rozhodnutia obsiahnuté vo svojich predpovediach. Sú 

to: 

 Robert Chote (predseda) 

 Steve Nickell 

 Graham Parker  

Kontrolná komisia OBR zabezpečuje, či sú opatrenia sú v súlade s poskytovanými 

zárukami na riadenie rizík a riadenia vnútornej kontroly. Skladá sa z troch členov BRC, 

vrátane dvoch nevýkonných členov (majú iba poradný hlas), ktorí boli vyhlásení 21. júna 

2011. Sú to: 

 Lord Burns 

 Kate Barker  



Poradná komisia OBR hospodárskych a daňových odborníkov sa schádza 

pravidelne, aby poskytovala OBR rady  vo svojom pracovnom programe a analytických 

metódach. OBR má 17 stálych zamestnancov pod vedením Toma Josephsa. Sú to priradení 

zamestnanci úradu, lepšie povedané vyslaní pracovníci z vládnych úradov.  

 

Záver 

 

Všetci aktéri politického života na Slovensku sú nadšení prijatím zákona o rozpočtovej 

zodpovednosti. Niektorí hovoria priam o nutnej, nie postačujúcej podmienke nastolenia 

rozumného hospodárenia krajiny. Na druhej strane však  analytici upozorňujú, že len zákon 

nestačí. Bude ho totiž potrebné podložiť aj krokmi v oblasti konsolidácie verejných financií, a 

to aj napriek tomu, že Slovensko patrí v rámci Európskej únie (EÚ) skôr medzi menej 

zadlžené krajiny. Niektorí analytici dokonca tvrdia, že dlhová brzda mohla byť v budúcnosti 

nastavená ešte prísnejšie. Tak, aby nedovoľovala vytvárať najmä primárny deficit čiže deficit 

bez zarátania splátok minulých úverov.  

Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý pripravili zástupcovia všetkých 

parlamentných strán, bude verejný dlh SR v nasledujúcich rokoch obmedzený na úrovni 60 % 

HDP, medzi rokmi 2018 a 2028 potom táto hranica postupne klesne na 50 %. Už od úrovne 

50 % a neskôr 40 % nastúpia sankcie, ktoré sa budú stupňovať až po hlasovanie o dôvere 

vláde v parlamente. Obdobné obmedzenia sa týkajú aj samospráv. 

Vo chvíli, keď verejný dlh bude 10 % pod horným limitom, musí minister financií napísať 

parlamentu list, vysvetliť v ňom nárast dlhu a navrhnúť riešenie tohto problému. Pri dlhu na 

úrovni 53 % bude vláda povinná prijať balík opatrení, pričom sa členom kabinetu 

automaticky zmrazia platy. 

Ešte tvrdšie sankcie začínajú pri hranici 55 % HDP. V takejto situácii sa musia už v 

aktuálnom rozpočte viazať 3 % výdavkov a v rozpočte na ďalší rok sa výdavky nemôžu vôbec 

navýšiť. Na úrovni 57 % je zákonom stanovená povinnosť vlády automaticky pripraviť 

vyrovnaný rozpočet. Po tom, ako nezaberú predchádzajúce sankcie a vláda predsa len 

dosiahne stanovený dlhový strop, musí kabinet požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. 
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