
Štatút 
Výboru pre makroekonomické prognózy 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Výbor pre makroekonomické prognózy (ďalej len „Výbor“) zriaďuje minister financií SR ako svoj poradný 
orgán v súlade s čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len 
„ústavný zákon“). Výbor podľa čl. 8 ods. 2 ústavného zákona najmenej dvakrát ročne vypracúva prognózy 
makroekonomického vývoja, a to do 15. februára a do 30. júna bežného rozpočtového roka. 

2. Štatút Výboru upravuje pôsobnosť, zloženie, úlohy a spôsob rokovania Výboru. 
 
 

Článok 2 
Pôsobnosť Výboru 

 
1. Základným cieľom Výboru je zvýšenie kvality makroekonomických prognóz prostredníctvom výmeny 

informácií medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a relevantnými verejnými ako aj súkromnými 
inštitúciami. 
 

2. V procese prípravy makroekonomických predpokladov, z ktorých sa vychádza pri tvorbe rozpočtu verejnej 
správy, smeruje činnosť Výboru k väčšej transparentnosti a vyššiemu stupňu profesionality v 
makroekonomickom prognózovaní. Činnosť Výboru nie je ovplyvnená politickou mocou a Výbor vykonáva 
svoje úlohy nezávisle na výkonnej moci reprezentovanej vládou. Rovnako Inštitút finančnej politiky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý je zodpovedný za prípravu makroekonomických prognóz 
v rámci MF SR, je v činnosti prognózovania nezávislý od ministra financií a politickej moci. 

 
 

Článok 3 
Zloženie Výboru 

 
1. Predsedom Výboru je riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej 

len „IFP“). Ďalšími členmi Výboru sú zástupcovia nasledujúcich inštitúcií:  
 

a) Národná banka Slovenska (NBS) 
b) Slovenská akadémia vied (SAV) 
c) Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT) 
d) Československá obchodní banka, pobočka v SR (ČSOB) 
e) Slovenská sporiteľňa (SlSP) 
f) Tatra banka (TB) 
g) UniCredit Bank (UCB) 
h) Všeobecná úverová banka (VÚB) 
i) Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) 

 
2. Členmi Výboru so štatútom pozorovateľa bez hlasovacích práv sú zástupcovia nasledujúcich inštitúcií: 

 
a) Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) 
 

3. Odvolanie člena Výboru a vymenovanie nového člena Výboru je možné vykonať len so súhlasom 
najmenej 2/3 väčšiny všetkých členov Výboru, ak členstvo vo Výbore nezaniká podľa odseku 4. Členov 
výboru vymenúva a odvoláva minister financií SR. 
 
 

4. Členstvo vo Výbore zaniká , ak: 



a) člen Výboru dvakrát po sebe nepredloží svoje prognózy v požadovanej forme na zasadnutie 
Výboru, alebo 

b) člen Výboru dvakrát po sebe neposúdi v určenom čase prognózy Ministerstva financií Slovenskej 
republiky. 

Členstvo vo Výbore zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom nastanú skutočnosti podľa písm. a) a b). 
 

5. Ak člen Výboru nepredloží svoje prognózy v štruktúre podľa tohto štatútu najneskôr do začiatku 
zasadnutia Výboru, stáva sa pre toto zasadnutie členom Výboru so štatútom pozorovateľa. 
 

6. Každá inštitúcia podľa odseku 1 nominuje do Výboru jedného zástupcu, ktorý bude kontaktnou osobou 
pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na zasadnutí Výboru sa môžu zúčastniť najviac dvaja 
zástupcovia jednej inštitúcie s výnimkou IFP, ktoré môže nominovať viacerých pozorovateľov. V prípade 
neprítomnosti predsedu, predseda poverí iného riaditeľa odboru IFP na zastupovanie. Minister financií SR 
alebo štátny tajomník sa môže zúčastniť zasadania Výboru ako pozorovateľ. 

 
 

Článok 4 
Spôsob rokovania Výboru 

 
1. Zasadnutia Výboru zvoláva predseda Výboru minimálne dvakrát do roka tak, aby bolo zabezpečené 

plnenie úloh Výboru v súlade s čl. 8 ods. 2 ústavného zákona. 
 

2. V mimoriadnych prípadoch (napr. pri neočakávaných výrazných makroekonomických šokoch) majú 
členovia Výboru právo iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru na základe súhlasu 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Výboru. Predseda Výboru je povinný zvolať mimoriadne 
zasadnutie Výboru do 3 týždňov od vyslovenia súhlasu Výboru s konaním mimoriadneho zasadnutia 
Výboru. Mimoriadne zasadnutie Výboru je v mimoriadnych prípadoch oprávnený zvolať aj minister financií 
SR. 

 
3. Pred zasadnutím Výboru zašle IFP formulár pre požadované prognózy na vyplnenie jednotlivým členom 

Výboru. Na každom zasadnutí Výboru prezentuje IFP predbežnú makroekonomickú prognózu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorú zašle aspoň dva pracovné dni pred zasadnutím Výboru, 
vrátane technických predpokladov prognózy. 

 
4. Každý člen Výboru má právo prezentovať hlavné črty svojej vlastnej prognózy v požadovanej forme, ako 

aj poukázať na najvýznamnejšie rozdiely medzi predbežnou prognózou Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a projekciami danej inštitúcie. 
 

5. Na konci zasadnutia Výboru je vyhradený priestor pre všeobecnú diskusiu a následne predsedajúci zhrnie 
výsledky zasadnutia Výboru. Predseda Výboru môže vyzvať členov na hlasovanie o prognóze, ktorú 
musia ohodnotiť použitím jedného z výrazov: konzervatívna, realistická alebo optimistická. 
 

6. Ak predseda Výboru rozhodne prepracovať predbežnú prognózu vzhľadom na diskusiu vo Výbore, novú 
prognózu predloží na hlasovanie do 2 pracovných dní od zasadania výboru. Členovia Výboru musia 
doručiť hlasovanie podľa bodu 5 najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa od kedy obdržali 
prognózu. Predseda musí zverejniť výsledok tohto hlasovania do jedného pracovného dňa od tohto 
hlasovania, ako aj dovtedy doručené písomné názory členov Výboru na túto prognózu. Ak sa nedosiahne 
dohoda podľa bodu 7, proces sa opakuje až do dosiahnutia dohody. 
 

7. Za prognózu Výboru podľa čl. 1 tohto štatútu a v súlade s čl. 8 ods. 2 ústavného zákona sa považuje 
prognóza MF SR, vypracovaná IFP, ktorú ohodnotila nadpolovičná väčšina prítomných členov Výboru 
výrazom konzervatívna alebo realistická. Predseda Výboru a členovia výboru so štatútom pozorovateľa o 
prognóze nehlasujú, do vyhodnotenia prognózy sa započítavajú len hlasy ostatných členov Výboru. 



Členovia Výboru jednotlivo nie sú formálne zodpovední za takúto prognózu Výboru, aj keď ju označili za 
realistickú. 
 

Článok 5 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Názor na prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky je krátky text, kde sa v prvej vete uvádza 

celkové hodnotenie použitím jedného z výrazov: konzervatívne, realistické alebo optimistické. Ostatná 
časť názoru obsahuje konkrétne argumenty na obhájenie pozície danej inštitúcie. Názor bude povinne 
zverejnený na internete IFP, ak bude doručený do dvoch dní od zasadania Výboru. 

 
2. Štruktúra požadovaných prognóz je prílohou štatútu a IFP má právo ju meniť podľa aktuálnych potrieb. 

Pozostáva z povinnej časti – ukazovatele, ktoré sú kľúčové pre tvorbu rozpočtu a dobrovoľnej časti.  
 

3. V súlade s čl. 9 ods. 3 ústavného zákona Ministerstvo financií SR najmenej dvakrát ročne zverejňuje 
prognózy vypracované Výborom, a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. Júna bežného 
rozpočtového roka. 

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena štatútu Výboru okrem zmeny prílohy je možná len so súhlasom 2/3 väčšiny všetkých členov Výboru 

na návrh ministra financií SR. 
 

2. Štatút Výboru nadobúda účinnosť dňa 16.6.2021. 
 

3. Účinnosťou tohto štatútu sa ruší doposiaľ platný „Štatút Výboru pre makroekonomické prognózy“. 
 
 
 
 
 
 
 

Igor Matovič 
minister financií SR 
ministerstvo financií 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha: Prognózované indikátory ekonomiky SR 

Povinné ukazovatele  

                

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

    skut. skut. prog. prog. prog. prog. 

                

  Reálna ekonomika         

* Hrubý domáci produkt, s.c.         

* Súkromná spotreba, s.c.         

  Tvorba fixného kapitálu, s.c.         

  Vládna spotreba, s.c.         

  Export tovarov a služieb, s.c.         

  Import tovarov a služieb, s.c.         

           

  Nominálna aktivita         

* Hrubý domáci produkt, b.c.         

* Súkromná spotreba, b.c.         

           

  Nominálna produkcia         

  Hrubý domáci produkt (mld. €)         

           

  Zamestnanosť         

* Zamestnanosť (štat. výkazníctvo)         

  Zamestnanosť (ESA)         

           

  Priemerná mzda         

* Nominálna priemerná mzda         

  Reálna priemerná mzda         

           

  Nezamestnanosť         

  Miera nezamestnanosti (VZPS)         

  Počet nezamestnaných (VZPS, tis.)         

           

  Ceny         

  Spotrebiteľská inflácia (CPI)         

  Emisná povolenka EU ETS (€/tona)         

                

 


