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RRZ: „Závery zverejneného hodnotenia MF SR ohľadom spustenia korekčného mechanizmu neboli 
jednoznačné a bolo ich možné interpretovať aj tak, že by sa korekčný mechanizmus mal spustiť až po 
opätovnom posúdení výraznej odchýlky. To by vzhľadom na plánovaný začiatok konsolidácie 
verejných financií v roku 2023 znamenalo jeho najskoršie možné spustenie v roku 2024 (po 
vyhodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2023). Z uvedeného dôvodu RRZ požiadala MF SR 
o stanovisko k objasneniu zamýšľaného postupu MF SR ohľadom korekčného mechanizmu.“  
 
Nižšie v texte je uvedené stanovisko MF SR z 15. decembra 2021 v plnom znení:    
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Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k hodnoteniu Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť k plneniu Pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2020 
 

Stanovisko MF SR k postupu uplatnenia korekčného mechanizmu  
 
Ministerstvo financií (MF SR) vo svojich strategických dokumentoch konzistentne komunikuje jasný zámer konsolidovať 

verejné financie a zvrátiť ich nepriaznivý stav po pandémii COVID-19.  

✓ MF SR paralelne s ukončením výnimočných okolností na národnej úrovni predstavilo v tomto roku v Programe stability 

novú trajektóriu návratu k prísnejšie stanovenému strednodobému rozpočtovému cieľu (MTO) na úrovni  štrukturálneho 

prebytku 0,5 % HDP. Tento krok je v súlade s princípmi o korekčných mechanizmoch od Európskej komisie (EK), ktoré 

vyžadujú po ukončení únikovej klauzuly prijať plán korekcie1. 

✓ Zároveň, v súlade s národným zákonom o rozpočtových pravidlách2, MF SR navrhlo, aby samotný korekčný 

mechanizmus bol stanovený v podobe limitov verejných výdavkov, účinných od roku 2023. Toto časovenie kopíruje 

neuplatňovanie fiškálnych pravidiel EÚ až do konca roka 2022, na ktoré je národné pravidlo vyrovnaného rozpočtu 

priamo naviazané3.  

✓ Stanovenie limitov na verejné výdavky až od roku 2023 zohľadnuje aj prítomné riziká vyplývajúce z ďalšieho vývoja 

pandémie a teda aj odporúčania EK4 (a iných inštitúcií) zachovať v roku 2022 neutrálnu až mierne podpornú fiškálnu 

politiku, pri zachovaní potrebnej flexibility, ktorú by výdavkový limit neumožnil.  

✓ S týmto postupom sa stotožnila aj vláda SR v uznesení č. 388/2021 z 30. júna 2021, ktorým rozhodla o neuplatnení 

korekčného mechanizmu do konca roka 2022. 

Vyjadrenie RRZ o tom, že podľa MF SR je možné spustiť korekčný mechanizmus najskôr od roku 2024, nie je presné a nie je 

ani v súlade so zámermi, ktoré ministerstvo financií plánuje.  MF SR v hodnotení Pravidla o vyrovnanom rozpočte zverejnenom 

30. novembra 2021 priamo netvrdí, že ku korekcii dôjde najskôr v roku 2024 ako uvádza v hodnotení RRZ. Naopak, v materiáli sa 

uvádza, že „dlhodobá konsolidácia by sa v znení novely (ústavného zákona, pozn.) mala zahájiť od roku 2023 najmä pomocou 

výdavkových limitov, vrátane zohľadnenia odchýlenia sa od cesty k vyrovnanému rozpočtu podľa EK“. RRZ sa zrejme odvoláva na 

poznámku č. 17. Tá však len popisuje postup aký by mohol sprevádzať opätovné aktivovanie európskych fiškálnych pravidiel, a síce, 

že EK by do roku 2024 nemusela požadovať uplatnenie korekčného mechanizmu. Ministerstvo však zároveň v tej istej poznámke na 

záver jasne uvádza, že smerovanie k MTO cez zníženie štrukturálneho salda už od roku 2023 by v takom prípade bolo zabezpečené 

národnými pravidlami cez výdavkové limity. 

 
1 Common principles on national fiscal correction mechanisms. 
2 Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 Pravidlo vyrovnaného rozpočtu upravené v § 30a zákona č. 523/2004 Z. z. vychádza nielen zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, 

ale aj z nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 a č. 1467/97, na ktoré citovaný zákon vo viacerých ustanoveniach odkazuje. Taktiež aj samotná zmluva v HLAVE II SÚLAD 

S PRÁVOM EURÓPSKEJ ÚNIE A VZŤAH K NEMU v čl. 2 vyžaduje jej uplatňovanie a výklad spôsobom, ktorý je súladný so zmluvami, na ktorých je založená Európska 
únia a s právom Európskej únie, preto je potrebné pri výklade § 30a zákona č. 523/2004 z. z. vychádzať z európskych noriem v kontexte fiškálnej zmluvy. 
4 Odporúčanie udržať v 2022 podpornú fiškálnu politiku popri impulze z Plánu obnovy komunikovala EK pre Slovensko v Council opinion on the 2021 Stability 
Programme of Slovakia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0342&from=EN
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20211201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R1466&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R1467&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com-2021-525_en_act_part1_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com-2021-525_en_act_part1_v3.pdf


2 
 

GRAF – Cesta za (štrukturálne) vyrovnaným rozpočtom (% HDP) 
 

 


