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Zhrnutie 
 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hodnotí pozitívne, že vláda deklaruje snahu 
dosiahnuť strednodobý cieľ do roku 2017. Ide o dôležitý míľnik, ktorý spolu so znížením 
dlhu mimo sankčných pásiem dlhového pravidla by mohol výrazne zlepšiť pozíciu 
Slovenska voči rizikám vyplývajúcim z potenciálnych kríz a negatívnych vplyvov 
z demografického vývoja. 
 

Rozpočtové ciele vlády a z nich vychádzajúca konsolidácia sú podľa MF SR 
ambicióznejšie v porovnaní s požadovanou konsolidáciou v zmysle európskych 
fiškálnych pravidiel1. Pravdepodobné nesplnenie stanoveného rozpočtového cieľa 
v roku 2015 a existencia ďalších rizík nad rámec odhadu uvedeného v návrhu rozpočtu 
predstavujú riziko na ďalšie roky. Návrh rozpočtu detailne vysvetľuje kroky vlády, ktoré 
prevažne zvyšujú deficit verejných financií, kým podrobné vysvetlenie konsolidačných 
opatrení chýba. Pre naplnenie cieľov v rokoch 2017 a 2018 ešte neboli špecifikované 
všetky opatrenia. Splnenie deklarovaných cieľov môže ovplyvniť aj fakt, že realizácia 
rozpočtu bude z veľkej časti už v rukách novej vlády, ktorá bude musieť prijať 
v strednodobom horizonte dodatočné opatrenia, aby dosiahla štrukturálne vyrovnaný 
rozpočet. Úroveň dlhu by podľa návrhu rozpočtu mala klesnúť tesne pod prvé sankčné 
pásmo v roku 2018. Po zahrnutí očakávanej konsolidácie do prognózy ekonomického 
vývoja by podľa RRZ hrubý dlh na konci roku 2018, aj za predpokladu dosiahnutia 
rozpočtových cieľov, zostal v prvom sankčnom pásme.  
 

Cieľom stanovísk RRZ je poskytnúť nezávislý pohľad na rozpočet a posúdiť, či je aktuálne 
nastavenie fiškálnej politiky postačujúce na dosiahnutie stanovených cieľov a identifikovať 
prípadné riziká, ktoré by bolo nutné následne dodatočnými opatreniami eliminovať. V súlade so 
svojim mandátom RRZ poukazuje aj na to, či aktuálny rozpočet vytvára predpoklady pre plnenie 
národných fiškálnych pravidiel. S týmto cieľom RRZ poukazuje na nasledujúce potenciálne 
riziká: 
 

 Zatiaľ neboli predstavené dostatočné opatrenia na zníženie dlhu mimo sankčných 
pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vytvorenie dostatočného 
manévrovacieho priestoru pre fiškálnu politiku je žiaduce predovšetkým v dobrých časoch, 
kedy ekonomika produkuje vyššie daňové príjmy a nižšie výdavky. Vláda nevyužila viaceré 
pozitívne vplyvy na zrýchlenie konsolidácie, naopak, pri aktualizácii trojročného rozpočtu 
viackrát zvyšovala cieľové hodnoty rozpočtovaných deficitov. Podľa RRZ by zavedenie 
výdavkových limitov, ktoré predpokladá ústavný zákon, mohlo výrazne pomôcť ku 
konsolidácii v dobrých časoch.  

 Zdroje konsolidácie (okrem nižšieho čerpania eurofondov) sú koncentrované predovšetkým 
na výrazný pokles investícií, medzispotreby a úsporné opatrenia sa očakávajú aj 
v zdravotníctve. Znížením investícií môže utrpieť rastový potenciál ekonomiky a narastie 
investičný dlh verejnej správy. Existuje nevyváženosť medzi vysvetlením opatrení v návrhu 
rozpočtu verejnej správy. Kým deficit zvyšujúce položky sú detailne popísané 
a kvantifikované, konsolidačné opatrenia sú uvádzané bez podrobností. Okrem 
samotnej úrovne výdavkov je dôležitá aj  účelnosť ich vynaloženia. Z tohto pohľadu by bolo 
vhodné, zamerať sa viac na budovanie analytických kapacít na meranie efektívnosti 
vynakladania výdavkov (hodnota za peniaze). 

                                                      
1  Súlad rozpočtových cieľov s európskymi fiškálnymi pravidlami vyhodnotí Európska komisia. 
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 V návrhu rozpočtu prevažujú negatívne riziká. RRZ identifikovala nadhodnotenie 
nedaňových príjmov (nedostatočne vysvetlené očakávané vyššie dividendy, výnosy 
z predaja emisných kvót), nízku úroveň výdavkov v zdravotníctve a u samospráv bez toho, 
aby boli vysvetlené úsporné opatrenia. Návrh rozpočtu tiež neuvažuje s korekciami k EÚ 
fondom. Z pohľadu kredibility konsolidačnej stratégie by bolo dobré, keby boli riziká 
návrhu rozpočtu viac vyvážené. Za predpokladu naplnenia všetkých rizík a po zahrnutí 
potenciálnej úspory zo spolufinancovania by deficit verejnej správy v roku 2016 
mohol dosiahnuť 2,7 % HDP (bez vplyvu korekcií)2 a hrubý dlh by sa na konci roku 
2016 zvýšil na 52,9 % HDP. Na splnenie cieľa v roku 2016 bude musieť vláda prijať 
nové opatrenia, resp. dostatočne špecifikovať existujúce a zároveň eliminovať 
v maximálnej možnej miere identifikované riziká. 

Napriek tomu, že strednodobý cieľ pre rok 2017 zostáva od roku 2013 nezmenený, ciele pre roky 
2014 až 2016 boli pri každoročnej aktualizácii trojročného rozpočtu revidované smerom k vyšším 
deficitom. Navyše, v roku 2014 bol a v roku 2015 sa očakáva vyšší deficit ako boli plány 
v schválených rozpočtoch. Zvyšovanie cieľových hodnôt deficitu sa udialo v čase, kedy 
vláda mala k dispozícii viacero pozitívnych vplyvov vrátane dodatočných príjmov z boja 
proti daňovým únikom. V prvom rade išlo o zlepšujúci sa ekonomický rast generujúci vyššie 
daňové príjmy, historicky najnižšie úrokové sadzby šetriace významnú časť výdavkov rozpočtu, 
ako aj dodatočné príjmy získané z otvorení a zníženia sadzby do 2. piliera dôchodkového 
systému. Druhým dôležitým faktorom boli pozitívne dodatočné vplyvy, ktoré sa udiali v rámci 
príslušného rozpočtového roka a mohli byť využité na podstatné zlepšenie skutočnosti oproti 
rozpočtu a pri ich aspoň čiastočnom zohľadnení aj pre zrýchlenie konsolidácie v nasledujúcich 
rokoch. V tejto súvislosti je nutné oceniť najmä opatrenia vlády vedúce k dodatočným príjmom 
získaným z boja proti daňovými únikom pri dani z pridanej hodnoty (s vedľajším pozitívnym 
vplyvom aj na výnos dane z príjmov právnických osôb), ktoré predstavujú jedinečný 
a neopakovateľný zdroj znižovania deficitu. Nevyužitie týchto pozitív na rýchlejšie znižovanie 
deficitu a dlhu tak posúva potrebnú konsolidáciu za horizont najbližšieho rozpočtového roka 
a v súčasnosti sa koncentruje práve na rok 2017. 
 

Popri európskych fiškálnych pravidlách sú dôležitou súčasťou národného fiškálneho rámca aj 
národné pravidlá. Ich cieľom bolo stanoviť hranice, ktorých prekročenie už vytvára významné 
riziká pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V prípade ústavného limitu dlhu to 
znamená udržať hrubý dlh mimo sankčných pásiem, ktoré boli prvýkrát prekročené v roku 2012. 
Podiel hrubého dlhu na HDP začal klesať po roku 2013, k jeho poklesu väčšou mierou prispievali 
jednorazové opatrenia vlády (zníženie hotovostnej rezervy, príjmy z privatizácie, príjmy 
z otvorenia 2. piliera alebo mimoriadne dividendy zo štátnych podnikov), ktoré nezlepšujú čisté 
bohatstvo Slovenskej republiky. K poklesu dlhu vplyvom trvalých opatrení vlády by malo 
dôjsť prvýkrát až od roku 2016 v dôsledku plánovaného zníženia deficitu a zvýšenia 
tempa rastu ekonomiky. Aj napriek tomu, že jednorazové príjmy v rokoch 2014 až 2015 prispeli 
k zníženiu hrubého dlhu, splnenie vládou stanovených cieľov pri konsolidačnom 
makroekonomickom scenári MF SR3 nepostačuje na jeho zníženie mimo sankčných pásiem 
do roku 2018, kedy by dlh dosiahol 49,2 % HDP. 
 

Pravidlo vyrovnaného rozpočtu vyžaduje od vlády postupné smerovanie k strednodobému cieľu. 
Na základe súčasných odhadov sa zvyšuje riziko, že po uvoľnení rozpočtu v rokoch 2014 
a 2015 sa vláda výrazne odchýli od stanovenej trajektórie smerom k strednodobému 
cieľu a že strednodobý cieľ v roku 2017 nebude dosiahnutý. Nevyužívanie pozitív na 
                                                      
2  Európska komisia odhaduje deficit verejnej správy v roku 2016 vo výške 2,4 % HDP. 
3  Podľa scenára z Prílohy 5 Návrhu rozpočtového plánu SR na rok 2016 RRZ odhadla výšku dlhu pri splnení cieľov 

a zapracovaní konsolidačných opatrení v makroekonomickej prognóze. 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9307
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zrýchlenie konsolidácie je tiež dôsledkom chýbajúceho efektívneho nástroja na operatívne 
riadenie rozpočtu. Takýmto nástrojom sú napríklad výdavkové limity, ktorých zavedenie 
predpokladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Tieto výdavkové limity, ako 
operatívny nástroj fiškálnej politiky na Slovensku, neboli zatiaľ zavedené4. 
 

Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018 je aktuálny odhad vývoja 
v roku 2015. V porovnaní s rozpočtovaným deficitom na úrovni 2,49 % HDP vláda avizuje 
zhoršenie na úroveň 2,74 % HDP. Mnohé riziká, na ktoré RRZ upozornila na konci minulého 
roka, sa naplnili (hospodárenie samospráv a zdravotníctva, korekcie EÚ fondov), pričom deficit 
znižovali pozitívne dodatočné vplyvy v podobe vyšších daní a odvodov a nižších odvodov do 
rozpočtu EÚ, ako aj nečerpanie rezervy na horší makroekonomický vývoj. Aktuálny odhad 
štrukturálneho deficitu (metodika RRZ) sa v porovnaní so schváleným rozpočtom 
zhoršil o 0,4 % HDP na úroveň 2,8 % HDP. Nad rámec odhadu uvedeného v návrhu rozpočtu 
existujú podľa názoru RRZ dodatočné riziká pre vývoj deficitu v roku 2015, najmä 
v samosprávach, príjmoch z dividend a emisných kvót, ešte vyšších korekciách k EÚ fondom 
alebo výdavkov na prípravu PPP projektu D4/R7. RRZ pri hodnotení východísk rozpočtu na roky 
2016 až 2018 odhadovala deficit v roku 2015 v rozpätí 2,6 % - 3,0 % HDP. Ukazuje sa, že väčšina 
identifikovaných rizík sa napĺňa a ak sa neprijmú dodatočné opatrenia do konca roka, 
deficit sa môže priblížiť k hranici 3 % HDP.  
 

Vláda na rok 2016 deklaruje v porovnaní s očakávaným výsledkom v roku 2015 zníženie deficitu 
o 0,8 % HDP na úroveň 1,93 %. Na dosiahnutie tohto zlepšenia musela vláda prijať opatrenia vo 
výške 0,6 % HDP, nakoľko deficit by vplyvom existujúcich mechanizmov automaticky klesol aj 
bez jej zásahov o 0,3 % HDP (najmä v dôsledku nižšieho spolufinancovania pri danom 
makroekonomickom scenári). Veľkosť opatrení s pozitívnym vplyvom na deficit 
predstavuje 1 % HDP, naopak opatrenia zvyšujúce deficit dosiahnu 0,5 % HDP. Okrem 
malých zmien v daniach sa veľká časť úspor (0,4 % HDP) má dosiahnuť znížením investícií 
v štátnom rozpočte, Železniciach Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti. 
S výnimkou železníc sa v tých istých subjektoch očakáva aj výrazný pokles výdavkov na nákup 
tovarov a služieb (0,3 % HDP). Samotný rozpočet dostatočne nevysvetľuje tieto úspory, 
preto existuje riziko, že výdavky sú podhodnotené alebo bude musieť byť ich pokles 
kompenzovaný zvýšením v nasledujúcich rokoch. Podobne ako v rozpočtoch na roky 2013, 2014 
a 2015 aj pre rok 2016 sa očakávajú úsporné opatrenia v zdravotníctve (0,2 % HDP), pričom nie 
sú dostatočne vysvetlené. Vláda tiež uvažuje so získaním vyšších príjmov z dividend (0,2 % 
HDP). Naopak opatrenia s negatívnym vplyvom, najmä zníženie sadzby DPH na vybrané 
potraviny, sociálne balíčky vlády, rast platov vo verejnej správe nad úrovňou súkromného 
sektora, sú kvantifikované podrobne.  
 

Makroekonomické predpoklady a daňové prognózy boli hodnotené výbormi5 ako realistické. 
Prevažne negatívne riziká z externého prostredia môžu byť kompenzované pozitívnymi vplyvmi 
z prípadného rozbehu investície Jaguar Land Rover. Makroekonomický scenár pre roky 2017 
a 2018 však neobsahuje predpokladanú konsolidáciu, ktorá by mala v závislosti od typu 
opatrení mierne znížiť ekonomický rast ako aj výber daní. Dôsledkom toho na dosiahnutie 
stanovených cieľov bude potrebné prijať viac opatrení ako deklaruje súčasný návrh rozpočtu 
(o 0,2 % HDP v roku 2017 a o 0,3 % HDP v roku 2018).  
 

                                                      
4  Limit výdavkov zavedený v rámci implementácie pravidla o vyrovnanom rozpočte nespĺňa zámer ústavného 

zákona, keďže ide o dočasný nástroj s otáznou záväznosťou a vynútiteľnosťou. Jeho nedostatky sú podrobne 
popísané v správe RRZ o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2013 
z augusta 2014, str. 20, box 3. 

5  Výbor pre makroekonomické prognózy a Výbor pre daňové prognózy 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/248/sprava-o-hodnoteni-plnenia-pravidiel-rozp-zodp-a-transp-082014
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Časť rizík identifikovaných na rok 2015 sa premieta aj do roku 2016. Opakujúcim sa rizikom sú 
príjmy z dividend SPP a VSE, ktoré vláda očakáva nad úrovňou riadneho zisku z činnosti za 
predchádzajúci rok. Návrh rozpočtu tiež nezapracoval metodickú zmenu zaznamenávania 
výnosov z predaja emisných kvót, čím nadhodnotil príjmy o 52 mil. eur. Takisto neuvažuje 
s korekciami k EÚ fondom, ktoré môžu vzhľadom na ukončenie čerpania z druhého 
programového obdobia dosiahnuť vyššiu úroveň ako je aktuálny odhad na rok 2015. RRZ 
identifikovala riziko aj v zdravotníctve na úrovni do 150 mil. eur, keďže návrh rozpočtu uvažuje 
s nízkym rastom výdavkov v porovnaní s minulosťou a neboli predstavené žiadne nové 
opatrenia. Riziko vyšších výdavkov samospráv dosahuje 100 mil. eur, v porovnaní s rozpočtom 
na rok 2015 je riziko mierne nižšie. Približne o 26 mil. eur by bolo potrebné navýšiť výdavky 
návrhu rozpočtu, aby boli dostatočne kryté výdavky na výstavbu národného futbalového 
štadióna. Rizikom sú aj nejasne rozpočtované výdavky na nákup vojenskej techniky a nižšie 
výdavky na likvidáciu jadrových zariadení v porovnaní so schválenou stratégiou. V rokoch 2017 
a 2018 je nad rámec rizík identifikovaných pre rok 2016 rizikom nedoriešená dostavba 3. a 4. 
bloku elektrárne Mochovce. Návrh rozpočtu tiež uvádza hospodárenie štátnych podnikov, 
pričom viaceré z nich sú dlhodobo v strate. Je otázne, či dokážu tieto podniky zabezpečiť svoje 
fungovanie na trhovom princípe, ak nie, prípadná podpora zo strany štátu bude mať vplyv na 
deficit a dlh verejnej správy. Z pohľadu kredibility konsolidačnej stratégie by bolo dobré, keby 
bol návrh rozpočtu z pohľadu pozitívnych a negatívnych rizík viac vyvážený. V súčasnosti 
významne prevažujú negatívne riziká. 
 

Zatiaľ jediným identifikovaným zdrojom krytia rizík v roku 2016 je potenciálna úspora na 
spolufinancovaní vyplývajúca z nižšieho čerpania fondov EÚ, čo však môže byť čiastočne 
kompenzované menej priaznivým makroekonomickým vývojom v dôsledku pomalšieho 
čerpania. Z pohľadu podpory ekonomického rastu by však bolo dobré, keby sa čerpanie 
prostriedkov z tretieho programovacieho obdobia rozbehlo čo najrýchlejšie. Na rozdiel od 
návrhu rozpočtu v minulom roku nedošlo k vytvoreniu rezervy na prípadný zhoršený 
hospodársky vývoj a neplnenie rozpočtového cieľa.  
 

Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti znamená plánované zlepšenie štrukturálneho salda 
a zníženie dlhu v roku 2016 priaznivejšiu štartovaciu pozíciu. Ak sa podarí naplniť tieto ciele, 
dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa v porovnaní s rokom 2015 zlepší. Na druhej strane, 
týmto zlepšením by sa len kompenzovalo zhoršenie dlhodobej udržateľnosti6 v rokoch 2014 
a 2015, čím by sa verejné financie dostali na úroveň roka 2013.  
 

Z pohľadu transparentnosti návrh rozpočtu naplnil požiadavky zákona. K lepšej 
zrozumiteľnosti by prispelo, keby niektoré oblasti boli detailnejšie vysvetlené. V porovnaní 
s rozpočtom na roky 2015-2017 je možné pozitívne hodnotiť doplňujúce informácie o súdnych 
konaniach, ktoré vznikli v priebehu roka, ako i uvedenie odhadovaných implicitných záväzkov 
spojených s plánovanými PPP projektmi. Čiastočný pokrok sa urobil pri rozpočtovaní 
mimorozpočtových príjmov a výdavkov u samospráv, čo je však len menšia časť zo všetkých 
nezachytených transakcií. Návrh rozpočtu bol doplnený o analýzu odhadovaného deficitu 
v roku 2015, pre vytvorenie si kompletného obrazu o aktuálnom vývoji vo verejných financiách 
však chýbajú detailnejšie informácie. RRZ negatívne vníma, že zostavený návrh trojročného 
rozpočtu neobsahuje všetky opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a vysvetlenie 
zapracovaných opatrení je len čiastočné. Rovnako sa nezlepšilo informovanie o rizikách 
plynúcich z hospodárenia podnikov vo vlastníctve štátu a FNM.  
 

Stanovisko RRZ vychádza z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 schváleného 
vládou dňa 7. októbra 2015 a Návrhu rozpočtového plánu SR na rok 2016, ktorý bol schválený na 
rokovaní vlády dňa 14. októbra 2015. V prípade, že v procese schvaľovania rozpočtu v parlamente 
budú prijaté dodatočné opatrenia, RRZ pripraví aktualizáciu svojho stanoviska.  

                                                      
6  Merané prostredníctvom zmeny ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. 
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1. Vývoj rozpočtu v roku 2015 a posúdenie rizík 
 
Ministerstvo financií (MF SR) odhaduje deficit verejnej správy7 v roku 2015 vo výške 2,74 % HDP, 
čo je v porovnaní s rozpočtovaným deficitom na úrovni 2,49 % HDP nárast o 0,25 p.b. Na rozdiel 
od predchádzajúcich rokov MF SR nedeklaruje ambíciu splniť rozpočtovaný cieľ a je tak 
pravdepodobné, že druhý rok po sebe sa vláde nepodarí rozpočtovaný cieľ splniť.  
 

Tab 1: Najväčšie vplyvy na saldo VS 2015 v porovnaní s rozpočtom podľa odhadu MF SR (% HDP) 

Pozitívne vplyvy (1,08 % HDP) Negatívne vplyvy (1,45 % HDP) 

Vyššie daňové a odvodové príjmy 0,54 
Výdavky samosprávy vrátane dopravných 
podnikov 

-0,39 

Nečerpanie rezervy na zhoršený 
makroekonomický vývoj 

0,20 Korekcie k čerpaniu fondov EÚ -0,30 

Nižšie odvody do rozpočtu EÚ 0,14 
Vyššie výdavky verejného zdravotného 
poistenia 

-0,30 

Dodatočné príjmy Štátneho fondu rozvoja 
bývania 

0,13 
Vplyv použitia kapitálových výdavkov 
z predchádzajúcich rokov 

-0,26 

Úrokové náklady verejnej správy 0,07 Výdavky Národnej diaľničnej spoločnosti -0,18 

Zdroj: MF SR, RRZ 

 
 

 
Najväčší negatívny vplyv oproti rozpočtu majú výdavky samosprávy, čo súvisí s tým, že MF SR 
uvažovalo v rozpočte s predpokladom nerastúcich výdavkov8. Korekcie z nezrovnalostí pri 
čerpaní fondov EÚ takisto výrazne zvýšia deficit. MF SR očakáva prekročenie výdavkov aj 
v zdravotníctve a v Národnej diaľničnej spoločnosti. Zároveň sa v štátnom rozpočte negatívne 
prejavia aj kapitálové výdavky prenesené z minulých rokov9. 
 
Najväčšími pozitívnymi faktormi s vplyvom na deficit v roku 2015 v porovnaní s rozpočtom sú 
vyššie odhadované príjmy z daní a odvodov. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj salda sa očakáva 
nečerpanie rezervy na zhoršený makroekonomický vývoj. Úspory sa dosiahnu aj v odvode do 
rozpočtu EÚ a v úrokových nákladoch. MF SR očakáva pozitívny vplyv aj z dodatočných príjmov 
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) z fondov EÚ určených na poskytovanie úverov v oblasti 
bývania. 
  

                                                      
7  Odhad deficitu na aktuálny rok, vrátane popisu faktorov, je prvýkrát súčasťou návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2016 až 2018. Táto povinnosť vyplýva z novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2015. 

8  Išlo o úpravu vyplývajúcu zo sankcií ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri prekročení hranice dlhu 
vo výške 55 % HDP. Po schválení návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 vládou došlo k revízii výšky dlhu, čím sa 
dostal pod stanovenú hranicu. Rozpočet samospráv už nemusel byť zostavený s nerastúcimi výdavkami. 
V národnej rade pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 sa však už predpoklad o hospodárení 
samospráv nezmenil. 

9  Do roku 2015 boli prenesené kapitálové výdavky v sume 448 mil. eur, pričom len 203 mil. eur z nich bolo použitých 
v roku 2015 a očakáva sa presun do ďalších rokov vo výške 64 mil. eur. Odhad na rok 2015 počíta s negatívnym 
vplyvom vo výške 203 mil. eur. 
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Tab 2: Zmena štrukturálneho salda v roku 2015 (% HDP)   

  

2014 
RVS 2015 

2015 
RVS 2015 

2014 
RVS 2016 

2015 
RVS 2016 

Rozdiel 

2014 
Rozdiel 

2015 

1. Saldo verejnej správy -3,0 -2,5 -2,8 -2,7 0,3 -0,3 

2. Cyklická zložka 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 

3. Jednorazové efekty  0,4 0,1 0,1 0,2 -0,3 0,1 

4. Štrukturálne saldo (1-2-3) -3,5 -2,4 -2,8 -2,8 0,7 -0,4 

5. Zmena štrukturálneho salda - 1,0 - -0,1 - -1,1 
RVS 2015 – Rozpočet verejnej správy na roky 2015-2017 
RVS 2016 – Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018  Zdroj: metodika RRZ 

 
Rozpočet verejnej správy na roky 2015 a 2017 uvažoval so štrukturálnym deficitom vo výške 2,4 % 
HDP v roku 2015. Podľa aktuálnych prepočtov RRZ sa štrukturálny deficit v navrhovanom 
rozpočte na roky 2016-2018 zhorší o 0,4 % HDP v roku 2015. Najvýznamnejší vplyv má 
zvýšenie deficitu v roku 2015. Negatívny vplyv však majú aj jednorazové vplyvy, najmä 
v dôsledku spresnenia10 ich výšky v roku 2014. Medziročne dochádza k zvýšeniu štrukturálneho 
deficitu o 0,1 % HDP, čo je dôsledkom lepšieho výsledku v roku 2014 v porovnaní s rozpočtom. 
 
Nad rámec aktuálneho odhadu MF SR (deficit vo výške 2,74 % HDP) existujú podľa názoru RRZ 
dodatočné riziká pre vývoj deficitu v roku 201511, ktoré prevyšujú možné zdroje ich krytia 
(tabuľka 3). Kým niektoré riziká sa môžu nepriaznivo premietnuť aj do ďalších rokov, napríklad 
samosprávy, zdravotníctvo a dividendy, potenciálne zdroje ich krytia majú skôr jednorazový 
charakter s možným negatívnym vplyvom v budúcnosti. 
 

Tab 3: Prehľad dodatočných rizík a rezerv na rok 2015 – rozdiely voči odhadu MF SR (mil. eur) 

Riziká Suma Krytie Suma 

1. Hospodárenie samospráv 0-100 

1. Jednorazové zníženie 
výdavkov štátneho 

rozpočtu (presun do 
ďalších rokov) 

 

0-100  
 

2. Vyššie výdavky v zdravotníctve a výplaty nerozdelených 
ziskov zdravotných poisťovní  

0-50 

3. Výdavky v súvislosti s PPP projektom D4/R7  0-100 

4. Korekcie súvisiace s čerpaním fondov EÚ bez kvant. 

5. Nižšie príjmy z emisných kvót 68 

6. Nižšie príjmy z dividend (SPP, VSE) 0-180 

7. Navýšenie základného imania SEPS 0-23 

8. Príjmy ŠFRB z fondov EÚ 0-88 

9. Zrušenie pokuty PMÚ za kartel v stavebníctve 0-45 

  Zdroj: RRZ 

 
RRZ pri hodnotení východísk rozpočtu na roky 2016 až 2018 odhadovala deficit v roku 2015 
v rozpätí 2,6 % - 3,0 % HDP, pričom v krajnom prípade sa deficit mohol priblížiť k 3,5 % HDP12. 

                                                      
10  Oproti správe RRZ z decembra 2014 došlo k revízii jednorazových vplyvov s celkovým negatívnym vplyvom vo 

výške 0,3 % HDP v roku 2014. Zmena súvisí s vylúčením jednorazových príjmov z dividend zo salda 
a identifikovaním nových jednorazových opatrení (časové rozlíšenie príjmov z DPH, odvodu do rozpočtu EÚ, 
doplatok dôchodkov ozbrojeným zložkám zo Sociálnej poisťovne a spresnenie výšky korekcií). 

11  Napriek existujúcim rizikám na rok 2015, ktoré pravdepodobne zvýšia deficit nad rámec odhadu MF SR, RRZ 
v ďalšej časti materiálu používa vo výpočtoch deficit vo výške 2,74 % HDP. 

12  V prípade, že by sa v plnej miere prejavili aj riziká spojené s PPP projektom (0,5 % HDP) a korekcie k EÚ fondom 
by boli významne vyššie ako vtedajšie očakávania vlády. 
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Ukazuje sa, že väčšina identifikovaných rizík sa napĺňa (podrobné vyhodnotenie vrátane 
popisu rizík je uvedené v Prílohe č. 1) a deficit sa môže priblížiť k hranici 3 % HDP. V prípade, 
že skutočný výsledok hospodárenia rozpočtu v roku 2015 bude horší ako je súčasný odhad vlády 
vo výške 2,74 % HDP. Táto odchýlka sa môže preniesť aj do ďalších rokov, keďže väčšina rizík 
nemá jednorazový vplyv a predstavuje tak riziko pre splnenie cieľov stanovených v rozpočte na 
rok 2016.  
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2. Hodnotenie reálnosti dosiahnutia rozpočtových cieľov 
v rokoch 2016 až 2018 

 

Po zhodnotení východiskovej pozície pre návrh rozpočtu, ktorou je rok 2015, RRZ v tejto časti 
posudzuje dôveryhodnosť prezentovaných cieľov z viacerých pohľadov. V prvom rade posudzuje 
realistickosť makroekonomických a daňových prognóz, na základe ktorých sa formuje celkový 
fiškálny rámec. Rozpočtové ciele stanovené vládou sú následne konfrontované s tým, ako boli 
tieto ciele plnené v minulosti a či pretrvávajú dôvody, aby sa vláda rovnako správala aj 
v nasledujúcom období. Analýza konkrétnych opatrení vlády informuje o tom, aké zdroje má 
vláda k dispozícii a akým spôsobom sa rozhodla ich použiť. Z pohľadu ekonomického rastu je 
dôležité vedieť, či aktuálna fiškálna politika prispieva k stabilizácii ekonomiky alebo prehlbuje 
makroekonomické nerovnováhy. Záver tejto kapitoly tvorí sumarizácia radou identifikovaných 
rizík a analýza vývoja dlhu verejnej správy. 
 

2.1 Makroekonomické predpoklady 
 

Návrh rozpočtu je postavený na makroekonomickom scenári, ktorý bol diskutovaný 
a konsenzuálnym spôsobom schválený Výborom pre makroekonomické prognózy (VpMP) 
v septembri 2015 (Príloha č. 7). Podľa aktuálnej prognózy sa rast slovenskej ekonomiky zrýchli 
v roku 2015 na 3,2 %, čo je vzhľadom na očakávania z minulého roku zlepšenie 
o 0,6 percentuálneho bodu. Prognóza vychádza z predpokladov stabilného rastu Nemecka 
a eurozóny v celom horizonte prognózy, pričom rast HDP v SR by sa mal udržať nad 3 % 
i v nasledujúcich rokoch (tabuľka 4).  
 

Tab 4: Prognóza VpMP a medzinárodných inštitúcií 

HDP reálny rast v % Skut. Prognóza 
Rozdiel oproti minulému 

roku 

Inštitúcia  2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Výbor (september 2015 vs. 2014) 2,4 3,2 3,1 3,6 3,6 +0,6 -0,4 +0,1  - 

MMF (október 2015 vs. 2014) 2,4 3,2 3,6 3,6 3,3 +0,5 +0,7 +0,5 +0,2 

EK (november 2015 vs. 2014) 2,4 3,2 2,9 3,3 -  +0,7  -0,4  -  -  

OECD (november 2015 vs. 2014) 2,4 3,2 3,4  3,5  -  +0,4  0,0 -  -  

  Zdroj: MF SR, MMF, EK, OECD, RRZ 

 
Aktuálne riziká vývoja zahraničného a domáceho prostredia 
 

Zahraničné predpoklady prognózy VpMP odrážajú aktuálne riziká spomalenia rozvíjajúcich 
sa krajín (hlavne Čína a Rusko) a relatívne stabilný rast eurozóny a USA. V súčasnosti plynú pre 
vývoj domácej ekonomiky zo zahraničia prevažne negatívne riziká (najmä vplyv spomaľujúcich 
ekonomík Ázie, geopolitickej situácie a utečeneckej krízy na obchodných partnerov SR). 
Pozitívnym rizikom vývoja v zahraničí sú prípadné priaznivé vplyvy kvantitatívneho 
uvoľňovania ECB na uvoľnenie podmienok financovania firiem v eurozóne.  
 

Z domáceho prostredia plynie pozitívne riziko vyššej než očakávanej investičnej aktivity 
z eurofondov na rok 2015 a prípadný rozbeh investície Jaguar Land Rover. Negatívnym rizikom 
je možný vplyv konsolidácie rozpočtu na hospodársky rast v rokoch 2017 a 2018. 
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 K ekonomickej aktivite v roku 2015 výrazne prispieva zrýchlenie čerpania eurofondov 

v dôsledku končiaceho sa programového obdobia 2007-2013. Prognózy VpMP počítajú 

s nárastom kapitálových výdavkov hradených zo zdrojov EÚ z 1,3 mld. eur v roku 2014 na 

2,3 mld. v roku 2015. Avšak predovšetkým v posledných mesiacoch došlo k zintenzívneniu 

čerpania, čo predstavuje pre makroekonomickú prognózu a s ním súvisiaci rast investícií 

pozitívne riziko pre rok 2015. Podľa aktuálnych predpokladov RRZ dosiahne v tomto roku 

objem kapitálových výdavkov hradených z eurofondov úroveň 2,5 mld. eur. Po zohľadnení 

dovoznej náročnosti investícií13 sa tento nárast premietne do zvýšenia kladného príspevku 

investícií hradených zo zdrojov EÚ o 0,2 % HDP v roku 2015 (graf 1). Vyšší ako očakávaný 

príspevok eurofondov v roku 2015 sa prejaví negatívnym príspevkom k rastu v ďalšom roku 

z dôvodu bázického efektu.  

 Potvrdenie investičného zámeru podpisom zmluvy s automobilkou Jaguar Land Rover môže 

priniesť dodatočné impulzy pre rast ekonomiky v rokoch 2016-2017. Očakáva sa, že 

v počiatočnej fáze výstavby výrobného závodu budú k rastu v najväčšej miere prispievať 

investície, dodatočný vplyv na zamestnanosť a postupné spustenie výroby budú pozitívne 

ovplyvňovať ekonomiku Slovenska v ďalších rokoch. 

 Makroekonomické predpoklady VpMP nezohľadňujú prípadný vplyv opatrení na 

dosiahnutie rozpočtových cieľov definovaných v návrhu rozpočtu na roky 2016-2018. Podľa 

odhadov MF SR14 budú mať uvedené opatrenia negatívny vplyv na rast HDP vo všetkých 

rokoch, pričom najväčšie riziko vyplýva pre rok 2017 z prípadného prepadu rastu HDP 

o 0,5 percentuálneho bodu (graf 2). 

Graf 1: Príspevok investícií k rastu HDP 
hradených zo zdrojov EÚ (v % HDP) 

 Graf 2: Prognóza rastu HDP a fiškálne 
scenáre rozpočtu (rast v %) 

 

 

 

Graf 2: Scenár 1 predpokladá objem opatrení potrebných na dosiahnutie rozpočtových cieľov. Scenár 2 
predpokladá vplyv len tých konsolidačných opatrení, ktoré sú už v rozpočte špecifikované. 

Zdroj: RRZ, MF SR 

  

                                                      
13  Na základe posledných dostupných údajov podľa odhadov RRZ približne 54,4 %.  
14  Podľa Prílohy 5 Návrhu rozpočtového plánu SR na rok 2016. 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9307
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Riziká prognózy na základe historických odchýlok  
 
RRZ detailne sleduje prípadné odchýlky prognóz VpMP od skutočnosti. Objektívne odchýlky 
prognózy VpMP od dosiahnutej skutočnosti možno prisúdiť neistote ohľadom zapracovania 
aktuálneho a očakávaného vývoja, či neistote súvisiacej s revíziou údajov15. Za systematické 
odchýlky od prognóz možno považovať opakované a výrazné odklony prognóz od skutočnosti, 
či od prognóz väčšiny relevantných nezávislých inštitúcií.  
 
V prípade objektívnych odchýlok od skutočného vývoja podobného rozsahu ako v minulosti 
(pokrízové obdobie 2009-2014), sa rast HDP bude v roku 2016 pohybovať v intervale 2,4 % až 
3,8 % pri 60 % pravdepodobnosti, v ďalších rokoch neistota prognózy stúpa (graf 3). Ďalšie 
citlivostné scenáre zohľadňujúce neistotu prognózy s vplyvom na rozpočtový deficit a dlh sú 
uvedené v Prílohe č. 8. 
 
Za výraznú systematickú odchýlku prognózy možno považovať prognózu mimo intervalu 
50 % počtu členov VpMP (tzv. medzikvantilový rozsah), a zároveň výraznú odchýlku od 
dosiahnutej skutočnosti niekoľko po sebe nasledujúcich rokov16. Z tohto pohľadu môžeme 
považovať prognózu rastu HDP a hlavných indikátorov VpMP za objektívnu na rok vopred i na 
dva roky vopred s výnimkou prognóz výdavkov na spotrebu verejnej správy (prognóza 
HDP – graf 4, ostatné zložky v Prílohe č. 9). 
 

Graf 3: Riziká prognózy rastu HDP podľa 
VpMP na základe chýb minulých prognóz 

 Graf 4: Prognózy VpMP na rok vopred – 
porovnanie objektívnosti prognóz (rast v %) 

 

 

 
Zdroj: RRZ, MF SR 

  

2.2 Prognóza daňových a odvodových príjmov 
 

Prognózy daňových a odvodových príjmov (ďalej daňové prognózy) boli posúdené a schválené 
Výborom pre daňové prognózy v októbri 2015. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
ako riadny člen tohto výboru zhodnotila daňové prognózy ako realistické vychádzajúc 
z makroekonomických predpokladov Výboru pre makroekonomické prognózy. 
 

                                                      
15  Podľa údajov OECD o revíziách rastu HDP SR sa pohybuje štandardná odchýlka revízií medziročného rastu HDP 

za obdobie 2007-2014 na úrovni 0,6 p.b, pri približne nulovom priemere za dané obdobie.  
16  Inšpirované nezávislou fiškálnou inštitúciou v Španielsku (AIReF, 2015). 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10419
http://stats.oecd.org/mei/default.asp?rev=1
http://www.airef.es/en/contenidos/informes
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Vo všeobecnosti je v oblasti daňových príjmov potrebné oceniť výsledky boja proti daňovým 
únikom v posledných rokoch, vďaka čomu sa podarilo zlepšiť výber dane z pridanej hodnoty 
(DPH) a pravdepodobne aj dane z príjmov právnických osôb (DPPO). V období rokov 2013 až 
2015 vybrala vďaka opatreniam verejná správa na DPH dodatočných 1,5 mld. eur17, pričom v roku 
2015 to bolo približne 680 mil. eur (0,9 % HDP). V dôsledku stabilizácie úspešnosti výberu 
v prvom polroku 2015 sa v návrhu rozpočtu neuvažuje s jej ďalším nárastom, čo môže 
predstavovať pozitívne riziko pre príjmy v strednodobom horizonte. 
 

Naopak, nejednoznačne možno doposiaľ hodnotiť výsledky zavedenia odvodovej odpočítateľnej 
položky na zdravotné poistenie (OOP)18. Tento nástroj, ktorý by mohol pomôcť zmierniť 
niektoré problémy trhu práce, mal kompenzovať výrazný medziročný nárast minimálnej mzdy19 
z pohľadu nákladov práce a dokonca ich znížiť pre ostatné nízkopríjmové skupiny do úrovne 
mesačného hrubého príjmu 570 eur. Súčasne sa mali zvýšiť disponibilné príjmy dotknutých 
zamestnancov. Podľa údajov MF SR si OOP v prvom polroku fungovania na mesačnej báze20 
uplatnilo iba približne 25 % dotknutých zamestnancov. Dôvody jej nevyužívania nie sú zatiaľ 
jasné, pravdepodobne však dôležitú úlohu hrajú legislatívne a administratívne obmedzenia, 
ktoré odrádzajú od jej využívania. Z fiškálneho pohľadu to znamená, že väčšina negatívneho 
vplyvu OOP sa prejaví v roku 2016, keďže väčšina si ju uplatní až v ročnom zúčtovaní. V roku 
2015 to naopak znamená pozitívny vplyv na verejné financie v porovnaní s pôvodnými 
predpokladmi a dokonca medziročne viac zdrojov v zdravotníctve. Dôvodom je navýšenie 
poistného plateného štátom, ktorým sa mal plne kompenzovať pôvodne predpokladaný výpadok 
príjmov. V prípade ak v niektorom roku výrazne vzrastie využívanie OOP na mesačnej báze, 
dôjde jednorazovo v danom roku ku dodatočnému výpadku príjmov nad rámec rozpočtu, čo 
predstavuje negatívne riziko. 
 

Z pohľadu prognózy daňových príjmov možno za najvýznamnejšie negatívne riziko označiť 
makroekonomické predpoklady pre roky 2017 a 2018, ktoré nezohľadňujú predpokladanú 
konsolidáciu verejných financií21. Vyšší rozpočtovaný ekonomický rast znamená nadhodnotenie 
daňových príjmov v roku 2017 o približne 200 mil. eur (0,2 % HDP) a v roku 2018 o približne 256 
mil. eur (0,3 % HDP)22. 
 

Tab 5: Vplyv zahrnutia konsolidácie verejných financií do makroekonomickej prognózy na 
daňové príjmy (tis. eur, ESA2010)  

  2016 2017 2018 

Vplyv na príjmy v makroscenári 1 „splnené rozpočtové ciele“  0 -199 539 -256 299 

v % HDP 0,0% -0,2% -0,3% 

Vplyv na príjmy v makroscenári 2 „už známe kons. opatrenia“  0 -152 467 -259 148 

v % HDP 0,0% -0,2% -0,3% 

   Zdroj: RRZ 

                                                      
17  V porovnaní s rokom 2012. 
18  S účinnosťou od januára 2015 bola spolu s výrazným nárastom minimálnej mzdy zavedená odvodová 

odpočítateľná položka na zdravotné poistenie vo výške 380 eur mesačne. S rastom príjmu táto položka klesá, 
pričom pri príjme 570 eur mesačne jej výška dosiahne nulu. Podľa odhadov sa očakával negatívny vplyv OOP na 
zdravotné odvody vo výške 180 mil. eur, pričom 166 mil. eur z toho sa malo prejaviť okamžite v roku 2015 formou 
zníženia preddavkov (zvyšok v ročnom zúčtovaní v nasledujúcom roku). 

19  Nárast o 8 % z 352 na 380 eur mesačne. 
20  Cez zníženie preddavkov na zdravotné poistenie. 
21  Ministerstvo financií SR v Návrhu rozpočtového plánu na rok 2016 v Prílohe 5 ilustruje v dvoch scenároch 

makroekonomické vplyvy konsolidácie verejných financií. 
22  Kvantifikované prostredníctvom efektívnych daňových sadzieb pre jednotlivé dane z prognózy Výboru pre daňové 

prognózy z októbra 2015. Tieto boli aplikované na nové makrozákladne daní, ktoré zohľadňovali konsolidáciu 
verejných financií.  

http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9307&documentId=13676
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2.3 Fiškálny rámec 
 

Úvodná časť tejto kapitoly prezentuje fiškálny rámec a jeho dôsledky na vývoj kľúčových 
fiškálnych ukazovateľov na základe údajov predstavených vládou SR. Kredibilitu takto 
stanovených cieľov RRZ neskôr skúmala z viacerých pohľadov: 1/ aký vplyv na splnenie 
fiškálnych cieľov môžu mať parlamentné voľby; 2/ ako môžu vplývať na naplnenie cieľov fiškálne 
pravidlá; 3/ záväznosť trojročného rozpočtu; 4/ veľkosť potrebnej konsolidácie na dosiahnutie 
cieľov; 5/ ako vláda reaguje na odchýlky vo vývoji v rozpočte. 
 
Vládou deklarované ciele vychádzajú z aktuálneho odhadu deficitu verejnej správy na rok 2015 
vo výške 2,74 % HDP. V nasledujúcom období sa predpokladá postupné znižovanie deficitu, 
pričom strednodobý rozpočtový cieľ (štrukturálny deficit najviac vo výške 0,5 % HDP23) by 
podľa prepočtov ministerstva financií mal byť dosiahnutý v roku 2017 (EK metodika). 
 
Stanovené ciele vychádzajú z pravidiel preventívnej časti Paktu stability a rastu (SGP) 
a spoločnej európskej metodiky výpočtu štrukturálneho salda. Rozpočtové ciele vlády a z nich 
vychádzajúca konsolidácia sú podľa MF SR ambicióznejšie v porovnaní s požadovanou 
konsolidáciou v zmysle európskych fiškálnych pravidiel24. Vláda potvrdzuje svoj zámer 
dodržať pôvodne stanovený termín splnenia strednodobého cieľa v roku 2017. V porovnaní so 
schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2015-2017 však došlo v návrhu rozpočtu VS 
na roky 2016-2018 k uvoľneniu rozpočtových cieľov. Cieľová hodnota deficitu sa v roku 2016 
zvýšila o 0,5 % HDP, cieľ v roku 2017 ostal takmer nezmenený. 
 
Tab 6: Ciele v oblasti salda verejnej správy (ESA2010, % HDP) 

  2014 2015OS** 2016R** 2017R** 2018R** 

1. Rozpočet VS na roky 2015-2017* -3,03 -2,49 -1,21 -0,61  

2. Návrh východísk RVS na roky 2016-2018 -2,87 -2,54 -1,93 -1,38 -1,01 

3. Návrh RVS na roky 2016-2018  -2,74 -1,93 -0,88 -0,41 

4. Cielený schodok v návrhu RVS na roky 2016-2018  -2,49 -1,93 -0,42 0,00 

5. Zmena (3-1)   -0,25 -0,72 -0,27   

6. Potreba opatrení na dosiahnutie cieľa (4-3)  0,25 0,00 0,46 0,41 

   (potreba opatrení na dosiahnutie cieľa v mil. eur)   193,7 0,0 394,9 372,5 

* V roku 2014 bol nad rámec odhadu uvedeného v rozpočte (-2,93 % HDP) zapracovaný vplyv posunu 
mimoriadnych príjmov od spoločnosti Cargo z roku 2014 do roku 2015. Keďže rozpočet v roku 2015 uvažoval 
s týmito príjmami, odhad na rok 2014 bol v rovnakej miere zhoršený. Cieľová hodnota deficitu VS bola 
stanovená vo výške 2,49 % HDP na rok 2015, 1,43 % HDP v roku 2016 a 0,39 % HDP v roku 2017. 

 

Zdroj: MF SR 

** 2015OS znamená aktuálny odhad (očakávaná skutočnosť) na rok 2015 uvedený v NRVS 2016-2018; označenie R v rokoch 2016-2018 
znamená rozpočtovanú hodnotu uvedenú v NRVS 2016-2018 na príslušné roky. Toto označenie používa RRZ v celom materiáli. 

  
Strednodobé ciele vlády sú založené na postupnom znižovaní salda VS a nižšej miere využívania 
jednorazových vplyvov25. K zlepšovaniu štrukturálneho salda budú prispievať aj nižšie úrokové 
náklady dlhu, čo je prejavom nižších úrokových sadzieb na finančných trhoch a nižšej rizikovej 

                                                      
23  Splnenie tohto cieľa by okrem splnenia pravidla preventívnej časti Paktu stability a rastu znamenalo aj dosiahnutie 

tzv. vyrovnaného rozpočtu definovaného v národnej legislatíve (implementácia tzv. fiškálneho kompaktu).  
24  Súlad rozpočtových cieľov s európskymi fiškálnymi pravidlami vyhodnotí Európska komisia. 
25  Podrobný zoznam jednorazových vplyvov je v Prílohe č. 11. 
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a likvidnej prirážky slovenských dlhopisov26. Pri navrhnutých cieľoch dosahuje priemerné ročné 
zlepšenie štrukturálneho salda v rokoch 2016-2018 výšku 0,9 % HDP27 (porovnanie odhadu RRZ 
s inými inštitúciami je uvedené v boxe 1). Vzhľadom na uvoľnenie fiškálnej politiky v rokoch 
2014 a 2015 a presun najväčšej časti potrebnej konsolidácie do roku očakávaného splnenia 
strednodobého cieľa, riziko nesplnenia strednodobého cieľa do roku 2017 sa zvýšilo. 
 
Tab 7: Zmena štrukturálneho salda VS v rokoch 2014 až 2018 podľa RRZ (ESA2010, % HDP) 

  2014 2015OS 2016R 2017R 2018R 

1. Saldo verejnej správy -2,8 -2,7 -1,9 -0,4 0,0 

2. Cyklická zložka28 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 

3. Jednorazové efekty  0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

4. Štrukturálne saldo (1-2-3) -2,8 -2,8 -2,1 -0,5 0,0 

5. Zmena štrukturálneho salda (Δ4)/ Fiškálny kompakt -0,4 -0,1 0,8 1,5 0,5 

6. Saldo verejnej správy v NPC scenári (metodika RRZ)  -2,7 -2,5 -2,3 -2,0 

7. Zmena štrukturálneho salda v NPC scenári    0,3 0,3 0,3 

8. Veľkosť opatrení (1-6)  0,0 0,6 1,8 2,0 

9. Medziročná zmena veľkosti opatrení (Δ8)   0,6 1,3 0,1 

10. Konsolidačné úsilie vlády (5-7)    0,5 1,2 0,1 

p.m. 1 Opatrenia bez vplyvu na dlhodobú udržateľnosť -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 

p.m. 2 PPP projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

p.m.3 Úrokové náklady 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

   Zdroj: metodika RRZ 

 
Za predpokladu, že by sa neuskutočnili žiadne nové opatrenia po roku 2015 a verejné financie by 
sa vyvíjali v závislosti od existujúcej legislatívy a rozpočtové položky by boli determinované 
výlučne makroekonomickým vývojom (scenár nezmenených politík - NPC scenár zostavený 
RRZ29), deficit verejnej správy by dosiahol 2,5 % HDP v roku 2016 (pri deficite 2,74 % HDP v roku 
2015). V ďalších rokoch sa očakáva postupné znižovanie deficitu VS až na úroveň 2 % HDP v roku 
201830, čo znamená, že bez zásahov vlády sa štrukturálne saldo každoročne zlepší o 0,3 % HDP. 
 
Rozdiel medzi scenárom nezmenených politík a aktuálnym saldom vymedzuje veľkosť opatrení 
zapracovaných v návrhu rozpočtu. Opatrenia prijaté v roku 2016 celkovo zlepšujú deficit o 0,6 % 
HDP. V roku 2017 veľkosť dodatočných opatrení dosahuje 1,3 % HDP, pričom z tejto sumy sú 
nešpecifikované opatrenia vo výške 0,5 % HDP31. Dodatočné opatrenia v roku 2018 dosahujú 
0,1 % HDP. 

                                                      
26  K zníženiu úrokových sadzieb prispela aj nižšia riziková a likvidná prirážka slovenských dlhopisov, spôsobená 

okrem iného aj pozitívnym vnímaním dosiahnutej konsolidácie (zníženie deficitu pod 3 % HDP a vyňatie 
z procedúry nadmerného deficitu) a klesajúcim hrubým dlhom. 

27  Zohľadnením faktorov a opatrení, ktoré napriek vplyvom v strednodobom horizonte neovplyvňujú dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií (kapitalizačný pilier dôchodkového systému, fond na vyraďovanie jadrových 
zariadení, osobitný odvod finančných inštitúcií) sa hodnotenie strednodobých cieľov zásadne nemení. 

28  Podrobnejšie k vývoju cyklickej zložky v Prílohe č. 5. 
29  Podrobnejšie k NPC scenáru RRZ v Prílohe č. 3. 
30  MF SR odhaduje deficit v NPC scenári vo výške 2,2 % HDP v roku 2016, vo výške 1,8 % HDP v roku 2017 a 1,6 % 

HDP v roku 2018. Rozdiely v porovnaní s RRZ sú spôsobené odlišnými predpokladmi vývoja niektorých položiek, 
ako napríklad príjmy z dividend, výdavky v zdravotníctve a úrokové náklady.  

31  Návrh rozpočtu na rok 2017 je zostavený s deficitom vo výške 0,9 % HDP, pričom jeho cieľová hodnota je 0,4 % 
HDP. 
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Čistý príspevok vlády32 k trvalému zlepšeniu salda VS predstavuje 0,5 % HDP v roku 2016. 
Naplnenie strednodobých rozpočtových cieľov do roku 2018 si vyžiada priemerné 
konsolidačné úsilie vlády vo výške 0,6 % HDP ročne.  
 

 

Box 1: Porovnanie salda VS a štrukturálneho salda VS v rokoch 2013 až 2018 
 

Nižšie umiestnené grafy prezentujú saldo VS a odhady štrukturálneho salda VS v rokoch 2013 až 2018 
troch inštitúcií: RRZ, Európskej komisie a MF SR (metodika EK). Vzniknuté rozdiely v prípade 
štrukturálneho salda sú spôsobené inou výškou deficitu (EK vychádza z tzv. scenára nezmenených 
politík), odlišným odhadom veľkosti cyklickej zložky (produkčnej medzery) a zohľadnenými 
jednorazovými vplyvmi. Štrukturálne saldo by sa s výnimkou roku 2014, kedy došlo k jeho odkloneniu 
sa od trajektórie smerujúcej k strednodobému cieľu a roku 2015, kedy sa zvýšilo riziko výraznej 
odchýlky, malo zlepšovať podľa výpočtov RRZ aj MF SR. EK vo svojej jesennej prognóze predpokladá, 
že sa bude v rokoch 2015-2017 pohybovať na úrovni -2,0 % HDP. 

 

Graf 5: Saldo VS v rokoch 2013 až 2018 
 (ESA2010, % HDP)  

 
Graf 6: Štrukturálne saldo VS v rokoch 2013 
až 2018 (ESA2010, % HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ, MF SR EK  Zdroj: RRZ, MF SR EK 

  

 

 
Dosiahnutie rozpočtových cieľov môžu ovplyvniť parlamentné voľby v marci 2016. Splnenie 
cieľa v roku 2016 bude závisieť od priorít novej vlády, plynulosti odovzdania kontroly nad 
rozpočtom, vrátane včasného oboznámenia sa s možnými pozitívnymi a negatívnymi rizikami 
rozpočtu. Výhodou pre naplnenie cieľa môže byť, že ak sa nová vláda stotožní so stanoveným 
cieľom, ale potvrdia sa riziká rozpočtu, má dostatok času reagovať prijatím dodatočných 
opatrení.  
 
Uvoľnenie fiškálnej disciplíny v rokoch 2014 a 2015 redukuje efekt výraznej konsolidácie v roku 
2013. Kým v roku 2014 došlo podľa RRZ len k miernej odchýlke od tempa konsolidácie 
nevyhnutnej na dosiahnutie strednodobého cieľa v roku 2017 (hodnotí sa kumulatívne), v roku 
2015 sa zvýšilo riziko, že nastane výrazná odchýlka. V zmysle pravidiel tak budú musieť byť 
prijaté korekčné opatrenia vedúce k zrýchleniu konsolidácie (viac v kapitole 3). Toto národné 

                                                      
32  Ukazovateľ konsolidačné úsilie vlády sa viaže výlučne na príspevok vládnych opatrení k trvalej zmene 

hospodárenia verejnej správy. Jeho podrobný popis je uvedený v diskusnej štúdii RRZ č. 02/2014: Ako merať 
konsolidáciu vo verejných financiách. 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/239/ako-merat-konsolidaciu-vo-verejnych-financiach
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/239/ako-merat-konsolidaciu-vo-verejnych-financiach
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pravidlo môže doplniť existujúce dlhové pravidlo, ktorého prísnejšie sankčné mechanizmy budú 
síce v najbližších dvoch rokoch od vyslovenia dôvery vlády dočasne pozastavené, ale v plnej 
miere by sa mali použiť už pri vyhodnotení výsledkov za rok 201733. Z uvedeného dôvodu je 
možné konštatovať, že pri rešpektovaní v súčasnosti platných národných fiškálnych 
pravidiel by v nasledujúcich rokoch mala konsolidácia rozpočtu pokračovať. 
 
Dôležitý je aj pohľad na záväznosť trojročného rozpočtu. Strednodobý rámec rozpočtu verejnej 
správy je síce schvaľovaný vládou, ale parlament schvaľuje v podobe zákona len hotovostnú 
bilanciu štátneho rozpočtu na najbližší rok. Z celého trojročného rozpočtu tak považuje vláda 
za záväzný len najbližší rozpočtový rok.  
 
Napriek tomu, že strednodobý cieľ pre rok 2017 zostáva v platnosti od roku 201334, ciele pre 
nasledujúce roky trojročného rozpočtu podliehali revízii. Na rozdiel od cieľov na roky 2013 a 2014 
sa cielené deficity pre roky 2015 a 2016 zhoršili pri aktualizácii trojročného rozpočtu, čím sa 
posúvala nevyhnutná konsolidácia na dosiahnutie cieľa v roku 2017 za horizont najbližšieho 
rozpočtového roka. Reálnosť stanovených cieľov za horizontom najbližšieho rozpočtového roka 
je preto potrebné posudzovať aj vo vzťahu k veľkosti potrebných opatrení na ich dosiahnutie. 
V rokoch 2016 až 2018 sa predpokladá priemerné ročné zlepšenie štrukturálneho salda o 0,9 % 
HDP, pričom na dosiahnutie strednodobého cieľa v roku 2017 je potrebné nad rámec roka 2016 
uskutočniť dodatočné opatrenia vo výške 1,3 % HDP. Po zohľadnení vplyvu konsolidácie na 
makroekonomický vývoj (nezahrnuté v základnom makroscenári MF SR) výška opatrení 
narastie až na 1,5 % HDP. Aj keď v minulosti (roky 2011 a 2013) sa takáto konsolidácia uskutočnila 
aj v jednom roku, priestor na konsolidáciu cez daňové príjmy a výdavky bez prijatia 
systémových opatrení sa v porovnaní s rokmi 2011 a 2013 znížil. 
 

 

                                                      
33  Sankčný mechanizmus sa tak opätovne zapne pri vyhodnocovaní dlhu za rok 2017. V závislosti od dátumu 

vyslovenia dôvery vláde to môže byť v apríli alebo októbri 2018. 
34  Hodnotenie programu stability na roky 2013 až 2016 z apríla 2013. 

Graf 7: Revízia rozpočtových cieľov 
trojročného rozpočtu (% HDP) 

 
Graf 8: Zmena štrukturálneho salda 2010 – 
2018 podľa RRZ (% HDP) 

 

 

 

Graf 7: Rozdiel v cieli (stĺpcový graf) vyjadruje odchýlku prvého stanovenia cielenej hodnoty salda VS v príslušnom 

roku od jeho aktualizácie po troch rokoch (trojročný fiškálny rámec). Napr. cielený schodok VS na rok 2015 bol 

prvýkrát stanovený v rámci schváleného rozpočtu VS na roky 2013-2015, jeho výška sa revidovala rozpočtom VS na 

roky 2015-2017, zmena predstavovala cca 0,6 % HDP.  
 Zdroj: RRZ 
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Zostavovanie rozpočtu celej verejnej správy je relatívne zložitý proces a v skutočnosti môže 
dochádzať k odchýlkam od stanoveného plánu vývoja príjmov a výdavkov. Rozlíšenie vplyvov na 
tie, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo kontroly vlády („neočakávané vplyvy“) a na ostatné 
vplyvy, vrátane diskrecionárnych opatrení, nám poskytuje viacero informácií: 1/ schopnosť vlády 
eliminovať negatívne neočakávané vplyvy, 2/ spôsob použitia pozitívnych neočakávaných 
vplyvov, 3/ realistickosť zostaveného rozpočtu (premietnutie rizík). Poznanie príčin odchýlok je 
dôležité aj z pohľadu posúdenia plnenia národných fiškálnych pravidiel, najmä pokroku 
v znižovaní dlhu mimo sankčných pásiem. 
 
RRZ vo viacerých predchádzajúcich správach35 konštatovala, že vláda neprijala dostatočné 
opatrenia na zníženie dlhu mimo sankčných pásiem aj napriek tomu, že minister financií a vláda 
mali takéto opatrenia prijať36. Aktuálny návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018 neobsahuje všetky 
opatrenia na dosiahnutie cielených deficitov, ktorých splnenie by podľa MFSR malo viesť 
k zníženiu dlhu mimo sankčných pásiem do roku 2018. Okrem toho, zahrnutie konsolidácie do 
makroekonomického scenára navýši potrebu prijatia dodatočných opatrení nad rámec toho, čo 
deklaruje návrh rozpočtu. Z tohto dôvodu je nutné poukázať na skutočnosť, že trojročný 
rozpočet schválený vládou nie je dostatočne záväzným dokumentom, ktorý by predstavil 
dôveryhodnú cestu na zníženie dlhu mimo sankčných pásiem. V tomto kontexte RRZ vníma 
negatívne aj každoročné revízie cieľov k vyšším deficitom. Pri posunutí plánovaných deficitov 
smerom nahor sa odďaľuje návrat verejného dlhu pod prvé sankčné pásmo ústavného zákona.  
 
Pre rok 2016 došlo k zvýšeniu cieľa pre deficit verejných financií o 0,5 % HDP. Dôvodom jeho 
zvýšenia pritom neboli neočakávane negatívne vplyvy na rozpočet mimo kontrolu vlády, skôr 
naopak, rozpočet má k dispozícii viacero pozitívnych vplyvov (Príloha č. 15). Napriek tomu sa 
vláde v aktuálnom návrhu rozpočtu na rok 2016 nepodarilo odstrániť viaceré významné riziká 
(viac v kapitole 2.6) a nebola vytvorená ani rezerva na ich kompenzáciu.  
 

 

Box 2: Neočakávané vplyvy a ich dopad na saldo rozpočtu  
 

V priebehu plnenia rozpočtu môže dochádzať k nečakaným odchýlkam oproti rozpočtu, na ktoré vláda 
reaguje. V prípade pozitívnych vplyvov môže vláda využiť dodatočné zdroje na zníženie deficitu a dlhu 
(zrýchlenie konsolidácie) alebo na nové opatrenia zhoršujúce saldo rozpočtu (najmä cez vyššie 
výdavky) a krytie rizík rozpočtu. Naopak, v prípade nečakaných negatívnych vplyvov vláda buď prijme 
dodatočné opatrenia na dodržanie rozpočtového cieľa alebo premietne tieto vplyvy do zhoršenia salda 
rozpočtu. Vo väčšine prípadov je výsledná skutočnosť kombináciou premietnutia neočakávaných 
vplyvov, krytia rizík a tiež opatrení vlády.  
 
V roku 2014 prispeli neočakávané vplyvy k zníženiu deficitu o 1,8 % HDP, v roku 2015 o 0,7 % HDP 
a v roku 2016 o 0,8 % HDP. Ak by sa v každom roku využili tieto pozitívne neočakávané vplyvy na 
zlepšenie salda aktuálneho roka (neuvažuje sa s prenášaním pozitív), v roku 2014 by mohol byť deficit 
pod hranicou 1 % HDP a v roku 2016 na úrovni približne 0,4 % HDP. Rovnako úroveň hrubého dlhu by 
mohla byť po zohľadnení týchto pozitív na konci roka 2016 nižšia o 3,2 % HDP. Skutočnosť, že tieto 
pozitíva neboli použité na zrýchlenie konsolidácie, je dôsledkom významných rizík, ktoré rozpočty 
obsahovali a na ktoré aj RRZ upozorňovala a tiež, že vláda realizovala dodatočné opatrenia využívajúc 
tak priestor, ktorý tieto pozitíva poskytli. 
 

                                                      
35  Ide o správy hodnotiace plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za roky 2013 (z augusta 

2014) a 2014 (z augusta 2015). 
36  Povinnosť prijať opatrenia vyplýva z prekročenia prvého a druhého sankčného pásma.  

http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie_pravidiel_2014.pdf
http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie_pravidiel_2015_final.pdf
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Graf 9: Vplyv neočakávaných vplyvov 

a ostatných položiek na saldo rozpočtu 

(% HDP, ESA2010)  

 

Graf 10: Potenciálne saldo rozpočtu po 

zohľadnení nerozpočtovaných vplyvov 

(% HDP, ESA2010)  

 

 

 

Graf 9: Neočakávané vplyvy v rozpočte predstavujú rozdiel skutočnosti oproti rozpočtu v položkách: saldo 

hospodárenia samospráv (roky 2010-2015, v roku 2016 zmena salda predstavuje len zreálnenie rozpočtu), daňové 

a odvodové príjmy, výdavky na spolufinancovanie a vyvolané investície, korekcie k EÚ fondom (len v roku 2013, 

v ďalších rokoch už bolo možné korekcie očakávať), odvody do rozpočtu EÚ, úrokové náklady na správu dlhu. 

Legislatívne zmeny zahŕňajú tie, ktoré boli prijaté počas roka alebo ich výsledný vplyv bol iný ako v rozpočte. 

V prípade roka 2016 ide o porovnanie rozpočtu na rok 2016 v rámci RVS 2015-2017 (deficit 1,2 % HDP) a súčasného 

návrhu (1,93 % HDP). Údaje sú uvedené v Prílohe č. 14.  

Graf 10: V roku 2010 bol schválený rozpočet novelizovaný, deklarovaným dôvodom bola nereálnosť pôvodného 

rozpočtu. Saldo po zohľadnení neočakávaných vplyvov je počítané len na konkrétnom roku, t.j. neočakávané 

vplyvy v jednom roku sa neprenášajú do ďalšieho roka. 

  Zdroj: ŠÚSR, MF SR, RRZ prepočty 
 

 
 

2.4 Vplyv fiškálnej politiky na ekonomický cyklus 
 
Z pohľadu možných vplyvov na ekonomický rast sú okrem hospodárenia verejných financií 
a stanovených rozpočtových cieľov dôležité aj predpoklady o čerpaní prostriedkov z fondov EÚ. 
Ide o zdroje získané zo zahraničia a po úprave o odvody Slovenska do rozpočtu EÚ získame čistý 
príspevok k zmene domáceho dopytu. Vzhľadom na očakávanú konsolidáciu a súčasnú 
uvoľnenú menovú politiku ECB (vrátane programu kvantitatívneho uvoľňovania) financovanie 
deficitu nezohráva podstatnú úlohu pri vplyve na domáci dopyt (cez ovplyvňovanie úrokových 
sadzieb).  
 
Vzhľadom na končiace sa druhé programové obdobie sa očakáva, že najmä v závere roka 2015 
bude zapájanie sa EÚ prostriedkov kulminovať (medziročný nárast o 1,8 % HDP). V roku 2016 sa 
čerpanie dočasne spomalí, nakoľko sa začnú postupne zazmluvňovať projekty nového 
programového obdobia. V ďalších rokoch by sa využívanie zdrojov EÚ malo vrátiť k priemerným 
hodnotám a pozitívne vplývať na ekonomický rast. Podľa makroekonomickej prognózy MF SR 
prezentovanej na Výbore pre makroekonomické prognózy čerpanie EÚ prostriedkov len 
čiastočne zmierni sprísnenie fiškálnej politiky v rokoch 2017 a 2018. Silnejšiu reštrikciu oproti 
odhadom MF SR na rok 2016 predpokladá RRZ najmä vplyvom očakávaného výraznejšieho 
poklesu v príleve EÚ prostriedkov. 
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Graf 11: Fiškálny impulz v rokoch 2014-2018 
(% HDP)  

 
Graf 12: Predpokladané čerpanie EÚ príjmov 
v návrhu RVS 2016-2018 (% HDP)  

 

 

 

Zdroj: metodika RRZ   Zdroj: MF SR 

 

2.5 Konsolidačné opatrenia 
 
Návrh rozpočtu uvažuje s medziročným poklesom deficitu o 0,8 % HDP z odhadovaných 2,74 % 
HDP v roku 2015 na 1,93 % HDP v roku 2016. Na tomto zlepšení sa v najväčšej miere podieľa 
štátny rozpočet. Významný pozitívny príspevok Sociálnej poisťovne (je súčasťou fondov 
sociálneho zabezpečenia) je spôsobený najmä medziročným zvýšením37 transferu zo štátneho 
rozpočtu na krytie deficitu priebežného piliera. Aj v ďalších rokoch bude k zlepšovaniu deficitu 
prispievať najmä štátny rozpočet. 
 

Graf 13: Príspevky k medziročnej zmene salda 
VS v rokoch 2016 až 2018 (% HDP) 

 Graf 14: Vplyvy opatrení zapracovaných 
v návrhu rozpočtu v roku 2016 (% HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Pozn.: (+) zlepšuje saldo, (-) zhoršuje saldo VS    Zdroj: RRZ 

 

Podľa odhadu RRZ obsahuje návrh rozpočtu v roku 2016 opatrenia38 s celkovým vplyvom 0,6 % 
HDP v porovnaní so scenárom nezmenených politík. Podrobne vysvetlené opatrenia majú 

                                                      
37  V roku 2015 došlo k zníženiu transferu zo štátneho rozpočtu do Sociálnej poisťovne v dôsledku toho, že Sociálna 

poisťovňa získala jednorazové príjmy (nie sú príjmom v metodike ESA2010) od sporiteľov, ktorí sa sem rozhodli 
presunúť úspory zo súkromných dôchodkových správcovských spoločností. 

38  Opatrenia zapracované v návrhu rozpočtu sú popísané v Návrhu rozpočtového plánu na rok 2016. Ide o analytický 
dokument, ktorý pripravuje ministerstvo financií. Po schválení vládou sa odosiela Európskej komisii, ktorá 
posudzuje návrhy rozpočtov jednotlivých členských krajín eurozóny. 

http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9307&documentId=13676
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negatívny vplyv vo výške 0,4 % HDP. Na druhej strane nevysvetlené opatrenia (bez dostatočného 
zdôvodnenia) by mali saldo zlepšiť o 1 % HDP (tabuľka 8, podrobnejšie v Prílohe č. 3). 
 

Tab 8: Zmena salda medzi rokmi 2015 a 2016 (ESA2010) 

  % HDP 

1. Odhad salda v roku 2015 -2,74 

2. Úpravy v roku 2015 (najmä jednorazové vplyvy) 0,21 

3. Upravené saldo v roku 2015 (1-2) -2,95 

4. NPC scenár na rok 2016 0,42 

 - z toho: spolufinancovanie 0,41 

5. Opatrenia v návrhu rozpočtu 0,60 

Podrobne vysvetlené opatrenia: -0,36 

 - mzdy -0,16 

 - sociálne balíčky -0,15 

 - nižšia sadzba DPH -0,10 

 - dane 0,04 

Nevysvetlené opatrenia: 0,96 

 - dividendy 0,19 

 - zdravotníctvo 0,18 

 - medzispotreba 0,28 

 - investície 0,38 

 - spolufinancovanie -0,11 

 - ostatné 0,05 

6. Rozpočtované saldo v roku 2016 (3+4+5) -1,93 

Zdroj: RRZ 

 
Podrobne vysvetlené opatrenia sú na strane výdavkov v oblasti miezd a sociálnych balíčkov. Ide 
najmä o navýšenie miezd v štátnej správe a školstve o 4 % v roku 2016, čo predstavuje 
rýchlejší rast ako predpokladaný rast miezd v súkromnom sektore (2,7 %). K navyšovaniu miezd 
dochádza aj v sektore zdravotníctva. Ďalšie opatrenia sú súčasťou sociálnych balíčkov, ako 
napríklad jednorazové vratky platieb za spotrebu plynu v domácnostiach, príspevok na 
zatepľovanie rodinných domov a príspevky pre deti v školách v prírode a lyžiarskych kurzoch 
(zoznam opatrení vrátane rozpočtovaných vplyvov je uvedený v Prílohe č. 3). 
 
Na strane príjmov ide o zmeny v daniach. Znižuje sa základná sadzba DPH na vybrané 
druhy potravín (-0,1 % HDP), vyššie príjmy sa očakávajú najmä v súvislosti s otvorením 
2. piliera dôchodkového systému v priebehu roku 2015 (vplyvy týchto opatrení boli posudzované 
Výborom pre daňové prognózy). 
 

Ostatné opatrenia v porovnaní so scenárom nezmenených politík nie sú v návrhu rozpočtu 
bližšie zdôvodnené39. Najvýznamnejší vplyv na strane príjmov majú príjmy z dividend (0,2 % 
HDP), pričom návrh rozpočtu uvažuje s navýšením ich hodnoty nad rámec odhadovaných 
dividend spojených s riadnou hospodárskou činnosťou spoločností v roku 2015.  
 

                                                      
39  Riziká návrhu rozpočtu identifikované RRZ sú popísané v časti 2.6. 
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Na strane výdavkov sa najvýznamnejšie úspory plánujú dosiahnuť v investíciách (0,4 % HDP) 
a v medzispotrebe (0,3 % HDP). Kapitálové výdavky (bez prostriedkov z fondov EÚ 
a spolufinancovania) sa oproti scenáru nezmenených politík znížia najviac v štátnom rozpočte, 
ďalej nasledujú Železnice SR a Národná diaľničná spoločnosť. Úspory vo výdavkoch na tovary 
a služby sa očakávajú v Národnej diaľničnej spoločnosti (pokles o takmer 50 % po zohľadnení 
nárastu záväzkov z obchodného styku v roku 2015) a v štátnom rozpočte. 
 
Významná úspora sa plánuje aj v oblasti zdravotníctva (0,2 % HDP), kde by výdavky 
zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť mali v roku 2016 medziročne rásť o 1,1 %, čo je 
pod dlhodobým priemerom.  
 

 

2.6 Riziká naplnenia strednodobých cieľov 
 
Časť rizík identifikovaných na rok 2015 sa premieta aj do ďalších rokov, pričom ide o riziká, ktoré 
sa opakujú z hodnotení návrhu rozpočtu v predchádzajúcich dvoch rokoch. V roku 2016 môžu 
ich negatívne vplyvy presiahnuť 700 mil. eur. Ďalšia skupina rizík súvisí s potenciálne nekrytými 
novými výdavkovými opatreniami a posunom niektorých výdavkov do ďalších rokov za horizont 
rozpočtu. V rokoch 2017 a 2018 sa odhaduje negatívny vplyv aj zo zahrnutia konsolidačných 
cieľov návrhu rozpočtu do prognózy ekonomického vývoja. 
 
Na rozdiel od návrhu rozpočtu v minulom roku nedošlo k vytvoreniu žiadnej rezervy na 
prípadný zhoršený hospodársky vývoj a neplnenie rozpočtového cieľa. Jediným zdrojom krytia 
rizík v roku 2016 je potenciálna úspora na spolufinancovaní vyplývajúca z nižšieho čerpania 
fondov EÚ, ktorú odhaduje RRZ najviac vo výške 90 mil. eur, čo však môže byť čiastočne 
kompenzované menej priaznivým makroekonomickým vývojom v dôsledku pomalšieho 
čerpania. 
 
Za predpokladu naplnenia všetkých rizík a po zahrnutí potenciálnej úspory by deficit 
verejnej správy v roku 2016 mohol dosiahnuť 2,7 % HDP (bez vplyvu korekcií)40 a hrubý 
dlh by sa na konci roku 2016 zvýšil na 52,9 % HDP41. 
 
 
  

                                                      
40  Európska komisia odhaduje deficit verejnej správy v roku 2016 vo výške 2,4 % HDP. 
41  Návrh rozpočtu predpokladá pre rok 2016 dlh vo výške 52,1 % HDP. Po zohľadnení vyššieho deficitu o 0,8 % HDP 

by sa dlh zvýšil na 52,9 % HDP. 
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Tab 9: Odhad rizík a ich krytia v rokoch 2016 až 2018 (mil. eur) 

Riziká rozpočtu s vplyvom na saldo 2016 2017 2018 Krytie rizika v roku 2016 

1. Nadhodnotenie nedaňových príjmov: 171 154 145     

 - príjmy z dividend SPP a VSE 119 115 117 

     - príjmy z predaja emisných kvót 52 39 28 

 - príjmy NJF z 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce 0 bez kvantifikácie 

2. Korekcie voči fondom EÚ bez kvantifikácie     

3. Podhodnotenie výdavkov v zdravotníctve: 145 245 185 

potenciálna 
úspora na 

spolufinancovaní 

 max. 
90 

 - výdavky na zdravotnú starostlivosť a 
hospodárenie nemocníc 

120 220 160 

 - splátky záväzkov voči akcionárom súkromných 
zdravotných poisťovní 

25 25 25 

4. Podhodnotenie výdavkov samospráv 0-100 bez kvantifikácie     

5. Vplyv možných výdavkových úspor v roku 2015 
(napríklad presun kapitálových výdavkov) 

bez 
kvantifikácie 

- -     

6. Vplyv možného posunu výdavkov z roku 
2015 v súvislosti s PPP projektom D4/R7 

0-287 - -   

7. Výdavky na výstavbu národného 
futbalového štadióna 

26 26 -    

8. Akrualizácia hotovostných výdavkov v rezorte 
obrany 

bez kvantifikácie    

9. Výdavky Národného jadrového fondu na 
vyraďovanie jadrových zariadení 

bez kvantifikácie   

10. Rekapitalizácia dlhodobo stratových štátnych 
podnikov 

bez kvantifikácie    

11. Vplyv horšieho makroekonomického 
scenára v dôsledku konsolidácie 

0 202 256   

Riziká z pohľadu čistého bohatstva bez vplyvu na saldo rozpočtu   

1. Zníženie hodnoty majetku verejnej správy 
z dôvodu obmedzenia kapitálových výdavkov 

bez kvantifikácie  
  

2. Použitie aktív z odvodu finančných inštitúcií 
na bežné výdavky a vznik podmienených 
výdavkov 

bez kvantifikácie   
  

    Zdroj: RRZ 

 
Návrh rozpočtu nadhodnocuje niektoré nedaňové príjmy s celkovým negatívnym rizikom 
vo výške 171 mil. eur v roku 2016. Ide konkrétne o: 
 

 Očakávané príjmy z dividend od spoločností SPP a Východoslovenská energetika 
(VSE). Podľa názoru RRZ sú rozpočtované hodnoty založené na optimistickom 
predpoklade vývoja zisku týchto spoločností. Za predpokladu, že sa zohľadní zisk 
a z neho vyplatené dividendy v roku 2015 z riadnej činnosti oboch spoločností (a ich 
dcérskych spoločností), riziko dosahuje takmer 120 mil. eur ročne. Medziročný 
nárast ziskovosti, s ktorým implicitne uvažuje návrh rozpočtu, nie je zdôvodnený. 

 Rozpočtované príjmy z predaja emisných kvót dosahujú 116 mil. eur ročne. Návrh 
rozpočtu nezohľadňuje novú metodiku zaznamenávania príjmov z predaja emisných 
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kvót podľa ESA2010 z čoho na základe predpokladov RRZ (Príloha č. 2) vyplýva 
negatívne riziko v rozpätí 30 až 50 mil. eur ročne. 

 V rokoch 2017 a 2018 sa očakáva spustenie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, 
pričom návrh rozpočtu uvažuje s príjmom z príspevku za jeho prevádzku (vo výške 11 
mil. eur v roku 2017 a 28 mil. eur v roku 2018). Vzhľadom na medializovanú potrebu 
navyšovania prostriedkov na ich dostavbu a prebiehajúci predaj akcií Slovenských 
elektrární môže dôjsť k posunutiu termínu spustenia, čím by došlo aj k výpadku 
príjmov rozpočtu. 

 
Ďalším potenciálnym rizikom sú korekcie súvisiace s nezrovnalosťami pri čerpaní fondov 
EÚ. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania medzi Európskou komisiou a predstaviteľmi vlády SR 
o podmienkach odblokovania pozastavených prostriedkov z fondov EÚ, nie je možné 
v súčasnosti odhadnúť ich potenciálny vplyv a obdobie, v ktorom sa negatívne prejavia v deficite. 
Zároveň potreba vyčerpania veľkého množstva prostriedkov z fondov EÚ v relatívne krátkom 
čase do konca roku 2015 môže byť potenciálnym zdrojom korekcií v budúcnosti. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2016 predpokladá medziročný rast výdavkov zdravotných poisťovní 
na zdravotnú starostlivosť o 1,1 % pri nezmenenom hospodárení nemocníc. Rozpočtované 
výdavky približne zodpovedajú očakávanému tempu rastu príjmov v danom roku, ale sú pod 
dlhodobým priemerom rastu výdavkov v tomto sektore. Bez prijatia razantných a jasne 
identifikovateľných opatrení predstavuje takýto scenár podľa RRZ riziko na úrovni 120 mil. 
eur oproti návrhu rozpočtu v roku 2016, pričom v ďalších rokoch sa ešte zvyšuje (výpočet 
rizika je uvedený v Prílohe č. 2). Negatívne vplyvy sa môžu prejaviť vyššími výdavkami 
zdravotných poisťovní alebo v prípade dodržania ich rozpočtovaných výdavkov v horšom 
hospodárení nemocníc.  
 
Vyplácanie nerozdelených ziskov súkromných zdravotných poisťovní je zahrnuté v návrhu 
rozpočtu vo výške 26 mil. eur ročne, čo predstavuje vopred známe výdavky za splátky úveru, 
ktorý si vzala zdravotná poisťovňa Dôvera v minulosti na vyplatenie záväzkov voči svojim 
akcionárom. Táto poisťovňa disponuje nerozdeleným ziskom približne vo výške 200 mil. eur 
(stav ku koncu roku 2014), čo môže viesť k ďalším výplatám v rokoch 2016 až 2018. RRZ odhaduje 
dodatočné riziko vo výške 25 mil. eur ročne. 
 
V prípade samospráv návrh rozpočtu predpokladá relatívne vysoké prebytky hospodárenia 
vyplývajúce z rýchleho medziročného rastu príjmov z daní, z predpokladu obmedzovania 
prevádzkových výdavkov (najmä u obcí) a zachovania nízkej úrovne vlastných výdavkov na 
investície. Pri zohľadnení skutočného vývoja prevádzkových výdavkov v minulosti, rýchlejšom 
zvyšovaní dlhodobo nízkych kapitálových výdavkov a premietnutí odhadovaného rizika na rok 
2015 na základe skutočného vývoja výdavkov samospráv v prvom polroku 2015 môže dôjsť 
k zhoršeniu hospodárenia samospráv o 100 mil. eur v roku 2016. 
 
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy umožňuje presúvať nevyčerpané kapitálové 
výdavky do ďalšieho roka. V prípade pozitívneho vplyvu na deficit v roku 2015 (t.j. do roku 
2016 sa presunú vyššie nevyčerpané výdavky ako do roku 2015) sa zvyšuje riziko ich minutia 
v ďalších rokoch. Potenciálne riziko pre rok 2016 teda závisí od výsledku v roku 2015.  
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Výdavky spojené s prípravou PPP projektu D4/R7 boli na rok 2015 odhadované42 vo výške 
387 mil. eur. Podľa informácií z ministerstva dopravy by sa v roku 2015 mali realizovať výdavky 
vo výške 100 mil. eur, čo znamená, že vzhľadom na nerozpočtovanie týchto výdavkov v roku 2016 
môže potenciálne riziko predstavovať 287 mil. eur. 
 
Vláda ohlásila zámer postaviť národný futbalový štadión vo vlastnej réžii do konca roku 2017. 
Odhadované náklady dosahujú 68 mil. eur, čo pri zohľadnení výdavkov zahrnutých v návrhu 
rozpočtu predstavuje riziko prekročenia výdavkov o 26 mil. eur ročne v rokoch 2016 a 2017.  
 
V rezorte ministerstva obrany sa v rokoch 2014 a 2015 uzatvorili dohody o nákupe 
viacúčelových vrtuľníkov a dopravných lietadiel. Vzhľadom na utajovaný režim týchto nákupov 
RRZ nemá k dispozícii údaje potrebné pre posúdenie prípadných rizík vyplývajúcich z týchto 
transakcií.  
 
Národný jadrový fond každoročne rozpočtuje výdavky spojené s vyraďovaním jadrových 
zariadení, pričom v návrhu rozpočtu došlo k ich poklesu v porovnaní s nedávno schválenou 
dlhodobou stratégiou43. Pokles dosahuje 26 až 40 mil. eur ročne, pričom nebol zdôvodnený 
neefektívnosťou daných výdavkov. Znamená to, že dochádza k posunu týchto výdavkov do 
ďalších rokov, pravdepodobne za horizont aktuálneho rozpočtu.  
 
Niektoré podniky v 100 % vlastníctve štátu (napríklad Slovenský vodohospodársky podnik, 
Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Hydromeliorácie) dosahujú pravidelne od roku 2010 stratu, 
pričom ani na základe plánu ich hospodárenia do roku 2018 sa nepredpokladá zmena v tomto 
trende. Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná. V prípade, že štát má záujem zachovať ich 
fungovanie, v budúcnosti ich bude potrebné rekapitalizovať. Ide o riziko z dlhodobého pohľadu, 
pričom sa nevyhnutne nemusí prejaviť v rokoch 2016 až 2018.  
 
Prognóza ekonomického vývoja, na ktorom je založený návrh rozpočtu, neobsahuje vplyvy 
plánovanej konsolidácie vo verejných financiách v rokoch 2017 a 2018. Ak by sa tieto vplyvy 
zahrnuli, ekonomický rast a ostatné ukazovatele by boli menej priaznivé, čo by sa súčasne 
prejavilo v nižších daňových príjmoch. Výpadky daňových príjmov44 odhaduje RRZ vo výške 
202 až 256 mil. eur v rokoch 2017 a 2018. 
 
Potenciálnym zdrojom krytia rizík v roku 2016 je úspora výdavkov na spolufinancovanie, 
ktorú RRZ odhaduje najviac vo výške 90 mil. eur. Súvisí to s tým, že návrh rozpočtu očakáva 
výrazne rýchlejší nábeh čerpania prostriedkov nového programového obdobia v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. Tento predpoklad je sčasti opodstatnený získanými skúsenosťami 
pri čerpaní prostriedkov, ako aj realizáciou niektorých projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré 
sa rozdelili na dve fázy a financujú sa z oboch programových období. Na druhej strane kvôli 

                                                      
42  Ide o údaj z doložky vplyvov v materiáli schválenom vládou. MF SR neposkytlo informácie, s akými výdavkami 

uvažuje v odhade salda verejnej správy na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 neobsahoval žiadne výdavky spojené 
s týmto PPP projektom. 

43  „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“ schválený 
vládou dňa 8. júla 2015 obsahuje projekciu výdavkov spojených s vyraďovaním existujúcich a pripravovaných 
jadrových zariadení v dlhodobom horizonte.  

44  Vo výpočte je zohľadnený aj efekt menovateľa. Zachovanie rovnakého pomeru deficitu k HDP si pri nižšej úrovni 
HDP vyžiada aj nižšiu úroveň deficitu. 
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vyťaženým administratívnym kapacitám súvisiacim s čerpaním aktuálneho programového 
obdobia do konca roku 2015 došlo aj k posunu v príprave a vyhlasovaniu výziev na predkladanie 
projektov nového programového obdobia. RRZ z toho dôvodu predpokladá mierne pomalší 
nábeh čerpania v porovnaní s návrhom rozpočtu. Nečerpaním prostriedkov EÚ sa stráca 
možnosť zvýšenia potenciálneho rastu ekonomiky, s čím sú spojené aj nepriaznivé rozpočtové 
vplyvy (napríklad nižší výber daní). Toto riziko je zahrnuté v makroekonomickej prognóze 
návrhu rozpočtu len čiastočne45.  
 
 

 

Niektoré riziká z pohľadu čistého bohatstva 
 

Návrh rozpočtu obsahuje položky, ktoré síce aktuálne zlepšujú deficit, ale v budúcnosti môžu 
byť spojené s vyššími výdavkami. Dlhodobý pohľad cez optiku čistého bohatstva umožní 
identifikovať takéto položky. 
 
Z rozpočtovaných výdavkov verejnej správy je vidieť, že v roku 2016 sa očakáva medziročný 
pokles investícií z vlastných zdrojov (bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania) približne 
o 23 %, čo pri nenaplnení optimistického predpokladu o čerpaní fondov EÚ môže znamenať ešte 
vyšší pokles. Prípadné dodatočné šetrenie na úkor kapitálových výdavkov (napr. aj nečerpaním 
EÚ prostriedkov) alebo odpredajom aktív nemusí byť dlhodobo udržateľná stratégia. Efektívne 
verejné investície totiž zvyšujú zásobu kapitálu a dlhodobý rast hospodárstva. Ich znižovanie má 
opačný efekt. 
 
Čisté bohatstvo ponúka odlišný pohľad aj na príjmy z osobitného odvodu vybraných 
finančných inštitúcií. Ak sa predpokladá, že prostriedky by mali slúžiť v budúcnosti na krytie 
rizík vo finančnom sektore, tak pri neutrálnom nastavení príspevkov je vplyv na čisté bohatstvo 
nulový, aj keď odvod vylepšuje aktuálnu bilanciu verejných financií46. 
 
Z hľadiska čistého bohatstva je dôležitý vplyv verejných financií aj na jeho ďalšie zložky, ako 
napríklad ekologický dlh, prírodné bohatstvo. Z dôvodu chýbajúcej údajovej základne 
a metodiky vyčíslenia sa však RRZ zatiaľ týmto zložkám vo svojom hodnotení nevenuje. 
 

2.7 Dlh verejnej správy 
 

Návrh rozpočtu predpokladá pri splnení stanovených rozpočtových cieľov postupný pokles 
hrubého dlhu z úrovne 53,6 % HDP v roku 2014 na úroveň 48,9 % HDP v roku 2018. 
V strednodobom horizonte by dlh mal poklesnúť o 4,7 % HDP. Prognóza nezahŕňa aktuálny 
vývoj niektorých položiek (vývoj dlhu EFSF a nepriaznivý vývoj kurzu eura voči menám, 
v ktorých je denominovaný dlh), čo môže znížiť úroveň dlhu od roku 2015 o 0,1 % HDP ročne 
(viac v Prílohe č. 4). Na druhej strane, zahrnutie očakávanej konsolidácie do prognózy 
ekonomického vývoja by zvýšilo dlh v rokoch 2017 a 2018 o 0,3 % HDP (efekt menovateľa). Po 
zohľadnení týchto vplyvov by hrubý dlh na konci roku 2018 dosiahol 49,2 % HDP.  
 

                                                      
45  Makroekonomická prognóza uvažuje na rok 2016 s čerpaním EÚ fondov mierne pod úrovňou návrhu rozpočtu 

(93 % návrhu rozpočtu), RRZ predpokladá čerpanie na úrovni 85 % rozpočtu. 
46  Na jednej strane sú evidované aktíva a na druhej strane potenciálny záväzok z budúcich plnení. V súčasnosti nie 

je jasná kvantifikácia potenciálnych rizík vo finančnom sektore ani to, či ide o podmienený alebo implicitný 
záväzok. 
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Pozitívnym rizikom prognózy je vplyv spresnenia nominálneho HDP a úrovne dlhu 
v rámci októbrovej notifikácie Eurostatu47. V roku 2014 sa tým znížil podiel dlhu na HDP o 0,1 % 
HDP48, čo sa po zapracovaní do makroekonomickej prognózy pravdepodobne premietne aj do 
ďalších rokov. 
 
Popri rizikách spojených s dosiahnutím rozpočtových cieľov je z pohľadu vývoja dlhu 
významným negatívnym rizikom vysoký dlh v sektore zdravotníctva49. Návrh rozpočtu 
uvažuje s pokračovaním nepriaznivého hospodárenia zdravotníckych zariadení v rokoch 2015 
a 2016, pričom neboli prezentované žiadne konkrétne opatrenia na zvrátenie tohto vývoja. 
Výrazne sa tým zvyšuje riziko ich oddlžovania v strednodobom horizonte. 
 

Graf 15: Porovnanie prognózy dlhu MF SR 
s NPC scenárom RRZ (% HDP) 

 Graf 16: Príspevky k zmene dlhu v prognóze 
MF SR (perc. body) 

 

 

 

Graf 15: NPC scenár vývoja dlhu uvažuje so saldom verejnej správy z NPC scenára a s hotovostnou rezervou 
pokrývajúcou záväzky (splatenie štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok, vládnych úverov a financovanie 
deficitu štátneho rozpočtu) na najbližšie 4 mesiace. Prudký nárast dlhu na konci 2016 súvisí aj s potrebou držania 
vyššej hotovostnej rezervy na pokrytie záväzkov v prvých 4 mesiacoch roku 2017 v porovnaní s predpokladmi prognózy. 
Na konci ďalších rokov sa potrebná výška hotovostnej rezervy výrazne znižuje. 
Graf 16: Graf ukazuje príspevky k medziročnej zmene dlhu prognózovanej MF SR. Výrazný pokles dlhu v NPC scenári 
v roku 2017 spôsobený výrazne nižšou potrebou hotovostnej rezervy je kompenzovaný tým, že v prognóze MF SR 
vzhľadom na nízku úroveň hotovostnej rezervy v roku 2016 dochádza iba miernemu medziročnému znižovaniu jej 
úrovne. 

                                         Zdroj: MF SR, RRZ 

 
Ak by sa po roku 2015 neprijímali žiadne nové opatrenia, hrubý dlh by po prvotnom 
náraste na úroveň 57,1 % HDP v roku 2016 v ďalších rokoch klesal a na konci roku 2018 by 
dosiahol 52,6 % HDP. V porovnaní s prognózou z návrhu rozpočtu by teda dlh bol vyšší o 3,6 % 
HDP. Na prognózovanom poklese dlhu sa v najväčšej miere podieľajú opatrenia zapracované 
v návrhu východísk rozpočtu na roky 2016 až 2018 (kumulatívny vplyv vo výške 3,5 % HDP). 
Zatiaľ nešpecifikované opatrenia by prispeli k poklesu dlhu celkovo o 0,9 % HDP. Ostatné 

                                                      
47  Zvýšenie nominálneho HDP malo v roku 2014 pozitívny vplyv na pomer hrubého dlhu k HDP (efekt menovateľa) 

vo výške 0,2 % HDP, čo bolo čiastočne kompenzované zvýšením úrovne dlhu približne o 0,1 % HDP.  
48  RRZ, podobne ako návrh rozpočtu, v ďalších výpočtoch uvažuje s nerevidovanou výškou dlhu v roku 2014. 
49  Záväzky po lehote splatnosti zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva dosiahli na konci 

roku 2014 výšku 334 mil. eur (0,4 % HDP), pričom v posledných troch rokoch rástli priemerným tempom približne 
90 mil. eur ročne (0,1 % HDP). Napriek tomu, že tieto nemocnice sú zaradené v sektore verejnej správy, ich 
záväzky neovplyvňujú výšku maastrichtského hrubého dlhu. 
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faktory, ako je napríklad zmena finančných aktív a rozdiely medzi hotovostnými a akruálnymi 
tokmi50 zvýšia v strednodobom horizonte dlh celkovo o 0,7 % HDP.  
 
V porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2015-2017 došlo v roku 2015 k výraznému poklesu 
prognózy dlhu (graf 17), čo súvisí s nižšou úrovňou hotovostnej rezervy. V ďalších rokoch je 
prognóza približne rovnaká. Uvoľnenie rozpočtového cieľa v roku 2016 kompenzuje nižšia 
hotovostná rezerva na konci roku 2016. 
  

 
Podiel hrubého dlhu na HDP začal klesať po roku 2013, k jeho poklesu však väčšou 
mierou prispievajú jednorazové opatrenia vlády, ktoré nezlepšujú čisté bohatstvo 
verejných financií Slovenska. Ide napríklad o jednorazové zníženie hotovostnej rezervy štátu 
naakumulovanej v minulosti, príjmy z privatizácie, príjmy zo súkromných dôchodkových 
fondov a dividendy zo štátnych podnikov nad rámec riadneho zisku (Príloha č. 6). Po zohľadnení 
týchto dlhodobo neopakovateľných faktorov by dlh medziročne narástol v roku 2014 o 2,3 % 
HDP a v roku 2015 o 1,5 % HDP. K miernemu udržateľnému poklesu dlhu by malo dôjsť až 
od roku 2016 v dôsledku plánovaného zníženia deficitu a zvýšenia tempa rastu 
ekonomiky.  
 

  

                                                      
50  Kým saldo verejnej správy je vyjadrené v akruálnej metodike, hrubý dlh je definovaný v hotovostnej metodike. 

Z pohľadu vývoja dlhu sú preto kľúčové hotovostné toky vo verejných financiách. Rozdiely medzi hotovostnými 
a akruálnymi tokmi potom vysvetľujú odlišný vývoj dlhu v danom roku v porovnaní s výškou salda. 

Graf 17: Zmeny v prognóze hrubého dlhu 
(% HDP) 

 Graf 18: Medziročná zmena dlhu (% HDP) 

 

 

 

Graf 18: Pri odhade zmeny dlhu bez jednorazových faktorov neboli zohľadnené vplyvy na úrokové náklady (vyššia 

úroveň dlhu v jednom roku v porovnaní so skutočnosťou by viedla aj k nárastu úrokových nákladov). 
 Zdroj: MF SR, RRZ 
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3. Hodnotenie rozpočtu vo vzťahu k fiškálnym pravidlám 
 

Rozpočet verejnej správy by mal rešpektovať domáce fiškálne pravidlá, ako aj pravidlá 
vyplývajúce z nášho členstva v eurozóne. Najdôležitejšou domácou legislatívou je ústavný 
zákon o rozpočtovej zodpovednosti a pravidlo o vyrovnanom rozpočte, ktoré 
implementuje medzinárodnú Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej 
únii. Na európskej úrovni ide najmä o plnenie požiadaviek Paktu stability a rastu a súvisiacich 
nariadení. 
 
Ústavný zákon obsahuje pravidlo o vývoji pomeru hrubého verejného dlhu k HDP 
s definovanými sankciami pri prekročení konkrétnych úrovní. Na základe štatistických údajov 
zverejnených v rámci jesennej notifikácie Eurostatu z 21. októbra tohto roku dosiahol hrubý 
dlh verejnej správy v roku 2014 úroveň 53,5 % HDP a zostal v druhom pásme51 limitu dlhu.  
 
Naplnením aktuálnej prognózy na rok 2015 vo výške 52,8 % HDP by sa dlh dostal do prvého 
sankčného pásma52. Predpokladaná trajektória dlhu v návrhu rozpočtu predpokladá postupný 
pokles pomeru dlhu k HDP tesne pod dolnú hranicu prvého sankčného pásma v roku 2018 (dlh 
vo výške 48,9 % HDP). Návrh rozpočtu však neobsahuje všetky opatrenia na naplnenie 
rozpočtových cieľov v rokoch 2017 a 2018. Navyše po zahrnutí predpokladu splnenia týchto 
cieľov do prognózy ekonomického vývoja a zahrnutí aktuálnych informácií o vývoji dlhu by 
hrubý dlh na konci roku 2018 dosiahol podľa odhadu RRZ úroveň 49,2 % HDP53. Zníženie dlhu 
pod 49 % HDP by si vyžadovalo sprísnenie rozpočtových cieľov v rokoch 2017 a 2018 
(v kumulatívnej výške aspoň 0,3 % HDP) alebo zníženie predpokladov o hotovostnej rezerve 
štátu. 
 
Z pohľadu naplnenia požiadaviek ústavného zákona RRZ konštatuje, že vláda zatiaľ 
nepredstavila dostatočné opatrenia na zníženie dlhu mimo sankčných pásiem54.  
 
Od roku 2015 je účinné pravidlo o udelení pokuty samosprávam, ktoré prekročili 
stanovenú výšku dlhu55 (prvýkrát sa bude vyhodnocovať v priebehu roku 2016 na základe 
skutočných údajov ku koncu roka 201556). Toto pravidlo je prísnejšie ako dlhový limit pre 
verejnú správu (pri rovnakej hornej hranici 60 %), keďže sa dáva do pomeru k bežným príjmom 
samospráv, a nie k ich ekonomickej výkonnosti. 
 

                                                      
51  Ide o hrubý dlh presahujúci 53 % HDP a nižší ako 55 % HDP. Sankcie viažuce sa k druhému pásmu sú spojené 

s povinnosťou predloženia návrhu opatrení zo strany vlády na rokovanie národnej rady, ktorými navrhuje 
zabezpečiť zníženie dlhu a zníženie platov členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom roku. Rozpočet 
VS na roky 2015 až 2017 uvažoval na rok 2015 so zmrazením platov členov vlády na úrovni roku 2014.  

52  Ukladá MF SR povinnosť zaslať NR SR písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie. 
53  V časti 2.7 sú uvedené riziká spojené s prognózou dlhu (pozitívnym rizikom je revízia údajov o nominálnom HDP 

v októbri 2015 a negatívnym rizikom je zvyšujúci sa dlh v sektore zdravotníctva).  
54  Z pohľadu pravidiel je potrebné upozorniť, že v prípade prekročenia hranice 55 % HDP dôjde k dočasnej 

deaktivácii prísnejších sankcií dlhovej brzdy počas obdobia 24 mesiacov od schválenia programového vyhlásenia 
novej vlády (čl. 12 ods. (9) Zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti).  

55  Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú 
ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

56  Vyhodnotenie bude súčasťou správy RRZ o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti 
a transparentnosti, ktorá sa zverejňuje do konca augusta. 
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Graf 19: Hrubý dlh VS v rokoch 2010-2018 
(ESA2010, % HDP)  

 
Graf 20: Štrukturálne saldo VS v rokoch 2013-
2017 (ESA2010,% HDP)  

 

 

 

Zdroj: Eurostat, MF SR, RRZ   Zdroj: metodika RRZ 

 

Ďalším dôležitým domácim pravidlom je pravidlo o vyrovnanom rozpočte, na základe 
ktorého by Slovensko malo v strednodobom horizonte smerovať k vyrovnanému rozpočtu 
(cieľom je dosiahnutie štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP do roku 2017). Plnenie 
pravidla vyhodnocuje MF SR a RRZ na základe skutočných údajov. RRZ v správe z júla 201557 
konštatovala, že v roku 2014 došlo k odklonu od trajektórie zlepšovania, pričom vzniknutá 
odchýlka nebolo vyhodnotená ako výrazná58. Nakoľko cieľ v roku 2015 nebude s najväčšou 
pravdepodobnosťou dodržaný59, podľa aktuálnych prepočtov RRZ sa zvýšilo riziko, že nastane 
výrazná odchýlka od smerovania k vyrovnanému rozpočtu60. Následná aktivácia 
korekčných mechanizmov by mala zabezpečiť návrat na trajektóriu smerujúcu 
k strednodobému cieľu.  
  
Podľa preventívnej časti Paktu stability a rastu by Slovensko malo smerovať k svojmu 
strednodobému rozpočtovému cieľu a splniť ho v roku 2017. Rozpočtové ciele vlády a z nich 
vychádzajúca konsolidácia sú podľa MF SR ambicióznejšie v porovnaní s požadovanou 
konsolidáciou v zmysle európskych fiškálnych pravidiel61. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 
predpokladá postupné sprísnenie fiškálnej politiky; v roku 2016 je naplánovaná konsolidácia vo 
výške 0,8 % HDP a v roku 2017 pri reštrikcii vo výške 1,3 % HDP sa očakáva splnenie 
strednodobého cieľa. RRZ nevyčísľuje zmenu štrukturálneho salda podľa metodiky definovanej 
Európskou komisiou, a preto nehodnotí rozpočtové ciele návrhu rozpočtu z pohľadu dodržania 
pravidiel Paktu stability a rastu.  

                                                      
57  Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014, správa RRZ z júla 2015. 
58  Odchýlka sa vyhodnocuje na kumulatívnej báze, pričom za výraznú sa považuje odchýlka presahujúca 0,5 % HDP 

od úrovne štrukturálneho salda vypočítanej na základe jeho požadovaného každoročného zlepšenia.  
59  Aktuálny odhad MF SR je vo výške 2,74 % HDP. 
60  Pri deficite 2,74 % HDP, jednorazových vplyvoch tak ako ich zvykne posudzovať MF SR (bez dividend, bez príjmov 

ŠFRB z EÚ, korekcie priradené do správnych období) a cyklickej zložke MF SR, by sa odchýlka v roku 2015 mala 
pohybovať na hranici výraznej odchýlky. 

61  Súlad rozpočtových cieľov s európskymi fiškálnymi pravidlami vyhodnotí Európska komisia. 

http://www.rozpoctovarada.sk/download2/fiscal_compact_2014jul.pdf
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4. Pravidlá rozpočtovej transparentnosti 
 
Proces prípravy rozpočtu ako aj schválené dokumenty by mali rešpektovať pravidlá 
transparentnosti definované v zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Zákon stanovuje 
požiadavky na nezávislé posúdenie makroekonomických predpokladov a daňovej prognózy, 
nevyhnutné pre realistické zostavenie fiškálneho rámca. Dátové požiadavky by mali zabezpečiť 
lepšiu informovanosť o celkovej situácii v rozpočte a realizovaných politikách. 
 
Realistickosť makroekonomických predpokladov a daňových príjmov zabezpečujú Výbor pre 
makroekonomické prognózy a Výbor pre daňové prognózy. Výbory fungujú nezávisle. V roku 
2015 zasadali trikrát a termíny zverejnenia prognóz boli v súlade s ústavným zákonom. 
 

Tab 10: Vypracovanie makroekonomických a daňových prognóz Výbormi v roku 2015 

  1.  2.  3. 

  
Povinný termín 

do 15.2. 
Povinný termín 

do 30.6. 
 

Výbor pre 
makroekonomické prognózy 

zasadnutie VpMP 29.1.2015 15.6.2015 16.9.2015 

zverejnenie prognóz 3.2.2015 17.6.2015 21.9.2015 

Výbor pre daňové prognózy 
zasadnutie VpDP 10.2.2015 23.6.2015 23.9.2015 

zverejnenie prognóz 13.2.2015 26.6.2015 1.10.2015 

    Zdroj: MF SR 

 
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 formálne poskytol ústavou definované 
údaje62, po obsahovej stránke však neboli informácie dostatočne vysvetlené 
a zdôvodnené, čo sťažuje jeho vyhodnotenie a identifikáciu potenciálnych rizík.63  
 
V návrhu rozpočtu bolo zaznamenaných niekoľko zmien. Materiál poskytuje informácie 
o aktuálnom odhade deficitu VS za rok 2015. Rozdiely očakávanej skutočnosti oproti 
schválenému rozpočtu sumarizuje priložená tabuľka a stručne popisuje text, avšak na lepšie 
pochopenie a vyhodnotenie vývoja vo verejných financiách v roku 2015 sú potrebné dodatočné 
informácie. Nad rámec existujúcich implicitných záväzkov boli uvedené aj odhady vplyvov 
plánovaných PPP projektov (obchvat D4 a rýchlostná cesta R7, univerzitná nemocnica 
v Bratislave). Tabuľka podmienených záväzkov monitoruje stav ku koncu roka 2014, textová časť 
poskytuje informácie aj o nových záväzkoch, ktoré vznikli v priebehu roka 2015 (žaloba 
Slovenských elektrární). Na vyhodnotenie rizika plynúceho z hospodárenia podnikov vo 
vlastníctve štátu, resp. FNM absentujú výsledky hospodárenia za všetky podniky ako aj 
stručný komentár. Negatívne je potrebné hodnotiť nedostatočne vysvetlené opatrenia na 
dosiahnutie cieľov. V prípade samospráv došlo k zapracovaniu predpokladov o výške 
nerozpočtovaných príjmov a výdavkov. Problémom však naďalej ostávajú nerozpočtované 
príjmy a výdavky u iných subjektov (napríklad mimorozpočtové účty štátneho rozpočtu, 
verejné vysoké školy a príspevkové organizácie štátu), čo komplikuje porovnateľnosť 
rozpočtovaných údajov so skutočnosťou a sťažuje interpretáciu opatrení vlády.   

                                                      
62  Bližšie k jednotlivým údajom v Prílohe č. 10. 
63  RRZ dodatočne požiadala o sprístupnenie dát a zodpovedanie doplňujúcich otázok. MF SR požiadavke vyhovelo 

a niektoré témy boli ďalej hlbšie konzultované. 
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5. Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií 
 
Na dlhodobú udržateľnosť verejných financií vplýva vývoj salda verejnej správy, existujúci 
dlh a budúce záväzky64 najmä vplyvom starnutia populácie. 
 
RRZ hodnotí dlhodobú udržateľnosť dvakrát ročne. Na jar v Správe o dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií sa detailne kvantifikuje dlhodobá udržateľnosť na základe skutočného 
hospodárenia a prijatých opatrení za predošlý rok. Na jeseň pri hodnotení návrhu rozpočtu sa 
na základe cieľov a navrhovaných opatrení kvalitatívne komentuje predpokladaný vplyv na 
budúci rok.  
 
V aprílovej správe o udržateľnosti hodnotila RRZ rok 2014 negatívne predovšetkým z dôvodu 
zhoršeného hospodárenia vlády, ktoré sa prejavilo aj na zhoršení dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií.  
 
V minuloročnom hodnotení návrhu rozpočtu na rok 2015 RRZ naopak očakávala zlepšenie 
hospodárenia, ktoré by čiastočne kompenzovalo prestávku v konsolidácii v roku 2014. 
Rozpočtový cieľ na rok 2015 sa však neplní. Na strane dlhodobých výdavkov zároveň došlo 
v roku 2015 k zavedeniu inštitútu minimálneho dôchodku, ktorý má za úlohu zvýšiť penzie 
dôchodcom, ktorí majú odpracovaných 30 a viac rokov a zároveň poberajú nízke penzie65. Keďže 
opatrenie zvyšuje výdavky penzijného systému pri nezmenených príjmoch, je možné očakávať 
mierne negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Na základe oboch 
spomínaných faktorov sa dá predpokladať, že aj v roku 2015 dôjde k zhoršeniu dlhodobej 
udržateľnosti. Podrobnú kvantifikáciu zverejní RRZ v Správe o udržateľnosti v apríli 2016.  
 

 
V roku 2016 by malo hospodárenie verejnej správy zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií. Prispieva k tomu predovšetkým vývoj štrukturálneho primárneho deficitu, ktorý by mal 
klesnúť z -0,6 % HDP v roku 2015 na 0 % v roku 2016. Rádovo menší pozitívny vplyv na 
dlhodobú udržateľnosť bude mať aj pokles dlhu verejnej správy na úroveň 52,1 % HDP v roku 
2016. V návrhu rozpočtu na rok 2016 sa nad rámec existujúcich implicitných záväzkov uvádzajú 
aj odhadované vplyvy dvoch plánovaných PPP projektov66. Tieto záväzky sa v strednodobom 
horizonte v prípade ich zaznamenania mimo bilancie verejnej správy neobjavia v salde a dlhu67, 

                                                      
64  Najmä prostredníctvom zvýšených výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. 
65  Suma minimálneho dôchodku je pre 30 rokov dôchodkového poistenia určená vo výške 136 % zo sumy životného 

minima. Za každý ďalší rok dôchodkového poistenia sa zvyšuje o 2 p.b., nad 39 rokov o 3 p.b. 
66  Obchvat D4/rýchlostná cesta R7 a univerzitná nemocnica v Bratislave.  
67  Prvá platba za dostupnosť zo štátneho rozpočtu sa očakáva až v roku 2019. 

Tab 11: Rozpočtové ciele ovplyvňujúce dlhodobú udržateľnosť (% HDP, ESA2010) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Štrukturálne primárne saldo VS*  0,0 -0,3 -0,6 0,0 1,5 1,9 

Dlh verejnej správy  54,6 53,6 52,8 52,1 51,3 48,9 

*metodika EK očistená o opatrenia bez vplyvu na dlhodobú udržateľnosť Zdroj: RRZ  
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znamenajú však budúce platby z verejných financií. Realizácia nových plánovaných PPP 
projektov bude preto mať mierne negatívny príspevok k dlhodobej udržateľnosti68. 
 

Za predpokladu naplnenia rozpočtových cieľov dôjde v roku 2016 k zlepšeniu dlhodobej 
udržateľnosti, predovšetkým z dôvodu zlepšenia hospodárenia verejnej správy. Po dvoch 
rokoch uvoľnenej fiškálnej disciplíny by sa tak verejné financie mali vrátiť približne na úroveň 
z roku 2013.  

                                                      
68  Podobný vplyv na implicitné záväzky by nastal aj v prípade, že by vláda priamo investovala do týchto projektov, 

keďže výdavky spojené s investíciami a prevádzkou PPP projektov zatiaľ nie sú zahrnuté v návrhu rozpočtu. 
Hlavný rozdiel by spočíval v časovom rozložení výdavkov. V prípade vlastného financovania by väčšina výdavkov 
bola vynaložená v čase výstavby, t.j. na začiatku projektu. V prípade realizácie investície pomocou PPP projektu 
zaznamenaného mimo bilancie verejnej správy by splátky investičných výdavkov boli rozložené počas obdobia 
trvania kontraktu.  
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Príloha č. 1 – Riziká salda verejnej správy v roku 2015 
 
Nad rámec aktuálneho odhadu MF SR, ktorý predpokladá deficit verejnej správy v roku 2015 vo 
výške 2,74 % HDP, RRZ identifikovala nasledovné riziká. 
 
Napriek tomu, že MF SR premietlo očakávané vyššie výdavky samospráv do odhadu deficitu, 
výsledný negatívny vplyv môže byť ešte vyšší. Aktuálny odhad MF SR podhodnocuje mzdové 
výdavky a predpokladá nízku úroveň kapitálových výdavkov financovaných z vlastných zdrojov 
(zhruba na polovičnej úrovni v porovnaní s obdobím pred krízou), čo potvrdzuje69 aj vývoj 
týchto výdavkov v prvom polroku 2015. Daňové príjmy samospráv medziročne rastú o viac ako 
9 %, čo predstavuje dostatočný zdroj financovania uvedených výdavkov bez potreby zvyšovania 
celkového zadlženia samospráv. Dodatočný negatívny vplyv môže dosiahnuť 100 mil. eur.  
  

 
Podobne aj v oblasti zdravotníctva existuje riziko navýšenia výdavkov nad rámec odhadu MF SR. 
MF SR očakáva mierne nižšie tempo rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť v porovnaní 
priemerným rastom výdavkov v rokoch 2009 až 2014 (3,5 % ročne). Zachovanie aktuálne 
odhadovanej úrovne výdavkov by sa vzhľadom na doterajšie skúsenosti pravdepodobne 
negatívne premietlo do vyššieho nárastu dlhu zdravotníckych zariadení v porovnaní s odhadom 
MF SR. Zároveň v porovnaní s minulými rokmi očakáva MF SR nižšiu výplatu nerozdeleného 
zisku súkromných zdravotných poisťovní. Dodatočné riziko v oblasti zdravotníctva 
predstavuje 50 mil. eur. 
 
Významné negatívne vplyvy môžu vzniknúť z vládou schváleného70 návrhu PPP projektu 
na výstavbu obchvatu mesta Bratislava. V prvej fáze spojenej s prípravnými prácami 
a výkupom pozemkov, ktorú zrealizuje verejná správa, sa v roku 2015 odhadovali výdavky vo 
výške 387 mil. eur71. Podľa informácií z ministerstva dopravy výdavky v roku 2015 dosiahnu 
približne 100 mil. eur. Vzhľadom na to, že návrh rozpočtu neobsahuje žiadnu informáciu o tom, 
aká časť výdavkov je zahrnutá v odhade salda na rok 2015 a ministerstvo financií neposkytlo na 
vyžiadanie RRZ žiadne dodatočné informácie, RRZ odhaduje riziko do výšky 100 mil. eur72, 
keďže rozpočet na rok 2015 neuvažoval so žiadnymi výdavkami. Zároveň nižšie výdavky v roku 
2015 znamenajú presun rizika do roku 2016. 
 
Vyšší negatívny vplyv môžu mať aj korekcie súvisiace s nezrovnalosťami pri čerpaní fondov 
EÚ. V aktuálnom odhade sú zapracované už známe korekcie, pričom v súčasnosti je pozastavené 
čerpanie prostriedkov ešte v troch operačných programoch. Ich odblokovanie môže byť 
podmienené korekciami. Okrem samotnej výšky je neisté aj to, v ktorom roku zvýšia deficit. 
Závisí to od toho, kedy dôjde k odblokovaniu platieb a tiež od toho, ktorého obdobia sa korekcie 
týkajú.  
 

                                                      
69  V prvom polroku 2015 rástli mzdové výdavky obcí (bez EÚ fondov a spolufinancovania) o 5,6 %, kapitálové 

výdavky o 2,2 %. MF SR v odhade na rok 2015 očakáva rast mzdových výdavkov o 2,4 % a pokles vlastných 
kapitálových výdavkov o 16,2 %. Mzdové výdavky VÚC rástli v prvom polroku medziročne o 3,3 %, pričom MF SR 
očakáva pokles za celý rok o 2,3 %. 

70  Uznesenie vlády č. 39/2015 zo dňa 21. januára 2015. 
71  Ide o údaj z doložky vplyvov k materiálu schvaľovaného vládou.  
72  V prípade, že táto suma je zahrnutá v odhade salda na rok 2015, riziko je nulové. Ak tieto výdavky nie sú zahrnuté 

v odhade, riziko dosahuje 100 mil. eur. 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24219
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Nenaplnia sa odhadované príjmy z predaja emisných kvót. Rozpočet uvažoval s priemernou 
cenou 10,5 eur za tonu CO2, pričom priemerná cena za necelých 10 mesiacov tohto roku dosiahla 
7,45 eur. Zároveň došlo k zmene metodiky zaznamenania týchto príjmov v národných účtoch, 
kde sa namiesto množstva predaných emisných povoleniek zohľadní ich skutočná spotreba 
v danom roku, ktorá sa ocení cenou zohľadňujúcou jej minulý vývoj73 (v predchádzajúcich 
rokoch bola cena nižšia ako v súčasnosti). RRZ odhaduje výpadok týchto príjmov vo výške 
68 mil. eur.  
 
Rizikom je aj časť odhadovaných príjmov z dividend od spoločností SPP a VSE. Obidve 
spoločnosti plánujú v roku 2015 vyplatiť dividendy, ktorých výška je ovplyvnená aj 
mimoriadnymi ziskami svojich dcérskych spoločností. Zaznamenanie týchto príjmov 
v metodike ESA2010 je nejednoznačné74. Keďže tieto dividendy nevyplývajú z riadnej činnosti 
spoločností, RRZ odhaduje negatívne riziko do výšky 180 mil. eur.  
 
Ďalšia skupina rizík súvisí so spornými transakciami, ktorých výsledný vplyv na saldo bude 
známy až po ich posúdení zo strany Eurostatu. Konkrétne ide o: 
  

 MF SR uvažuje s navýšením základného imania spoločnosti SEPS pri súčasnom 
vyplatení plnej výšky zisku spoločnosti vo forme dividend (66 mil. eur), pričom 
navyšovanie základného imania vo výške 23 mil. eur považuje za finančnú operáciu bez 
vplyvu na saldo. Celkový pozitívny vplyv na saldo by tak dosiahol 66 mil. eur. 
Z ekonomického hľadiska ide o rovnakú situáciu ako v prípade, že by došlo k nižšej 
výplate dividend (43 mil. eur) bez potreby dodatočného navyšovania základného imania, 
pričom aj vplyvy v metodike ESA2010 by podľa RRZ mali byť v oboch prípadoch rovnaké. 
Z toho dôvodu riziko dosahuje výšku 23 mil. eur. 

 MF SR očakáva pozitívny vplyv na saldo z použitia prostriedkov fondov EÚ na 
úverový program obnovy bytových budov realizovaného ŠFRB vo výške 88 mil. eur. 
Podľa názoru RRZ by tým išlo o porušenie všeobecného princípu neutrality týchto 
prostriedkov na saldo, ktorý sa uplatňuje v metodike ESA2010. Neutrálne 
zaznamenanie by v porovnaní s odhadom MF SR zhoršilo saldo o 88 mil. eur. 

 Ústavný súd SR v júni 2015 zrušil rozhodnutie o udelení pokuty za kartel 
v stavebníctve a vrátil rozhodovanie späť na Najvyšší súd SR. V roku 2014 bol 
zaznamenaný pozitívny vplyv na saldo vo výške 45 mil. eur. MF SR v odhade na rok 2015 
neuvažuje so žiadnym negatívnym vplyvom na saldo, z čoho vyplýva riziko v uvedenej 
výške. V súčasnosti nie je jasné, v ktorom roku by sa tento negatívny vplyv zaznamenal.  

 
Riziká môžu byť kryté dodatočnými úsporami výdavkov štátneho rozpočtu, ako napríklad 
vyšší presun kapitálových výdavkov do ďalších rokov alebo odloženie realizácie niektorých 
prevádzkových výdavkov do ďalšieho roku. Takéto úspory by však nemali trvalý charakter 
a zvyšovalo by to riziko prekročenia výdavkov v ďalších rokoch. 
 
Nasledujúca tabuľka obsahuje sumarizáciu rizík na rok 2015, ktoré identifikovala RRZ 
v jednotlivých fázach hodnotenia rozpočtu (schválenie rozpočtu v decembri 2014, odhad salda 
v máji 2015 a aktuálny odhad). Vplyvy sú vyjadrené voči schválenému rozpočtu na rok 2015. 

                                                      
73  Postup výpočtu výpadku príjmov z predaja emisných kvót spolu s predpokladmi RRZ je uvedený v Prílohe č. 2. 
74  Doteraz aplikovaný spôsob zaznamenávania mimoriadnych dividend neprihliada na zdroj zisku u dcérskych 

spoločností (t.j. či ide o zisk z riadnej činnosti alebo z mimoriadneho zdroja), čo znamená, že ak by sa tento postup 
nezmenil, nedošlo by k výpadku príjmov v porovnaní s odhadom MF SR.  
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Tab 12: Prehľad rizík a rezerv rozpočtu na rok 2015 (mil. eur) 

Riziká rozpočtu s vplyvom na saldo December 2014 Máj 2015 November 2015 

1. Nadhodnotenie nedaňových príjmov:      

 - príjmy z dividend SPP a VSE 169 189 
29 - 209 (MF SR odhaduje 

29) 

 - príjmy z predaja emisných kvót 52 39 68 

2. Korekcie voči fondom EÚ bez kvantifikácie 
111 (odhad 

MF SR) 
min. 235 (odhad MF SR) 

3. Podhodnotenie výdavkov v zdravotníctve 50 106-249 
234-284 (MF SR odhaduje 

234) 

4. Podhodnotenie výdavkov samospráv, najmä 
investícií 

132-232 132-232 
296-396 (MF SR odhaduje 

296) 

5. Vplyv možných výdavkových úspor v roku 
2014 (napríklad presun kapitálových výdavkov) 

bez kvantifikácie 
bez 

kvantifikácie 
bez kvantifikácie 

6. Dodatočné opatrenia po schválení rozpočtu 
verejnej správy na roky 2015-2017: 

     

 - výdavky v súvislosti s PPP projektom D4/R7 - 
387 (odhad v 

doložke 
vplyvov) 

0-100 (zvyšná suma, t.j. 287 
sa presúva do rizík roku 

2016) 

 - odkúpenie pohľadávok voči spoločnosti 
Váhostav 

- 

bez 
kvantifikácie 

0 (odhad MF SR) 

 - výdavky na nákup vrtuľníkov - bez kvantifikácie 

 - výdavky na výstavbu národného futbalového 
štadióna 

- -9 (odhad MF SR)* 

7. Navýšenie základného imania spoločnosti 
SEPS 

- - 0-23 

8. Zaznamenanie zrušenia pokuty PMÚ za kartel 
v stavebníctve 

- - 0-45 (MF SR odhaduje 0) 

Krytie rizík 

1. Úspora na spolufinancovaní 190 max. 200 47 (odhad MF SR) 

2. Rezerva na makroekonomický vývoj 156 156 156 

3. Príjmy zo zrušených vkladov na doručiteľa - 26 26 (odhad MF SR) 

4. Lepší výber daní, nepoužitie časti rezervy - max. 123 416 (VpDP) 

5. Dodatočné príjmy ŠFRB z fondov EÚ - 0 0 - 88 

Riziká z pohľadu čistého bohatstva bez vplyvu na saldo rozpočtu 

1. Zníženie hodnoty majetku verejnej správy 
z dôvodu obmedzenia kapitálových výdavkov 

bez kvantifikácie 
bez 

kvantifikácie 
bez kvantifikácie 

2. Použitie aktív z odvodu finančných inštitúcií 
na bežné výdavky, nákup majetkových podielov 
a vznik podmienených výdavkov 

105 632 636** 

* Rozpočet uvažoval so sumou výdavkov vo výške 9 mil. eur. Vzhľadom na posun v začatí výstavby 
výsledný vplyv na saldo v roku 2015 je pozitívny.  

Zdroj: RRZ, MF SR 

** Vplyv na saldo závisí od toho, na aký účel by sa použili dané prostriedky.   
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Príloha č. 2 – Predpoklady použité pri odhade niektorých rizík 
návrhu rozpočtu 
 
RRZ pri odhade niektorých rizík odhadu salda verejnej správy na rok 2015 a návrhu rozpočtu na 
roky 2016 až 2018 vychádzala z konkrétnych výpočtov. Išlo najmä o odhad príjmov z dividend, 
z emisných kvót a odhad vývoja výdavkov v sektore zdravotníctva. 
 
Odhad príjmov z dividend 
 
Tab 13: Dividendy v rokoch 2015 až 2018 (ESA2010, mil. eur) 

  2015 O 2016 R 2017 R 2018 R 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. RVS  RRZ  RVS  RRZ  RVS  RRZ  RVS  RRZ  

1. Očakávaná skutočnosť/Návrh RVS 289 289 300 300 300 300 300 300 

2. Predpokladané riadne dividendy 280 123 300 200 300 200 300 200 

3. Mimoriadne dividendy* 9 165 - 100 - 100 - 100 

Eustream, a.s. - 156 - - - - - - 

Nafta, a.s. - 9 - - - - - - 

Východoslovenská energetika, a.s               

1. Očakávaná skutočnosť/Návrh RVS 28 28 34 34 30 30 32 32 

2. Predpokladané riadne dividendy 28 4 34 15 30 15 32 15 

3. Mimoriadne dividendy - 24 - 19 - 15 - 17 

Ostatné               

1. Očakávaná skutočnosť/Návrh RVS 3,5 3,5 - - - - - - 

2. Predpokladané riadne dividendy 0,5 0,5 - - - - - - 

3. Mimoriadne dividendy 3 3 - - - - - - 

O – odhad, R – návrh rozpočtu       Zdroj: RRZ 

* V návrhu rozpočtu v odhade na rok 2015 ide o superdividendy podľa metodiky ESA2010.    

 
V roku 2015 bolo prijatých od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel 289 mil. eur 
dividend, z ktorých 123 mil. eur boli dividendy vyplatené z riadneho zisku predchádzajúceho 
roka a 165 mil. eur boli mimoriadne dividendy z vyplatenia nerozdeleného zisku z dcérskych 
spoločností Eustream, a.s. (156 mil. eur) a Nafta, a.s. (9 mil. eur) v roku 2014. Zároveň v roku 2015 
boli identifikované prijaté mimoriadne dividendy od spoločnosti Východoslovenská energetika 
vo výške 24 mil. eur. Spoločnosť počas roka 2014 v rámci reorganizácie spoločnosti 
(unbundlingu) začlenila vybrané divízie do svojich dcérskych spoločností a vykázala účtovný 
zisk z pokračujúcich činností vo výške 9 mil. eur. Dividendy vyplatené nad rámec účtovného 
zisku považuje RRZ za mimoriadne dividendy. 
 
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 naďalej počíta s dividendami od spoločnosti 
SPP vo výške 300 mil. eur. Spoločnosť SPP po reorganizácii v roku 2013 vytvára svoj zisk najmä 
príjmami z dividend od svojich dcérskych spoločností. Za posledné roky čistý zisk súhrnne za 
všetky dcérske spoločnosti tvoril maximálne 600 mil. eur. Na základe podielu SPP v týchto 
spoločnostiach (51 %) sa dá predpokladať maximálny príjem z riadnych dividend z dcérskych 
spoločností zhruba na úrovni 300 mil. eur. Po zohľadnení očakávanej prevádzkovej straty 
z predaja plynu domácnostiam a daňového zaťaženia RRZ nepredpokladá, že v najbližších 
rokoch presiahne čistý zisk spoločnosti SPP 200 mil. eur. Dividendy vyplatené nad rámec 
účtovného zisku považuje RRZ za mimoriadne dividendy. 
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V prípade spoločnosti Východoslovenská energetika sa uvažuje s príjmom z dividend okolo 
30 mil. eur v rokoch 2016 až 2018. Spoločnosť VSE v roku 2013 vykázala čistý zisk 28 mil. eur 
a v roku 2014 9 mil. eur. RRZ neočakáva nárast ziskovosti spoločnosti VSE a predpokladá zisk 
v rokoch 2016 až 2018 na úrovni 20-30 mil. eur. Po zohľadnení podielu v spoločnosti (51 %) sa 
teda očakáva príjem riadnych dividend vo výške 15 mil. eur. 
 
Odhad príjmov z emisných kvót 
 
Pri odhade príjmov z emisných kvót v rokoch 2015 až 2018 RRZ prevzala postup, ktorý použil 
Štatistický úrad SR v notifikácii údajov deficitu a dlhu Eurostatu z októbra 201575. Dôvodom bolo 
to, že návrh rozpočtu nereflektoval na zmenu postupu výpočtu príjmov a vychádza z pôvodného 
zaznamenania, t.j. za príjmy v metodike ESA2010 považuje hotovostné príjmy z aukcií 
uskutočnených v danom roku. 
 
Nový postup výpočtu príjmov je založený na základe skutočne spotrebovaných emisných kvót 
firmami na Slovensku. Ich cena zohľadňuje to, že časť emisných povoleniek sa prideľuje firmám 
bezodplatne a časť získavajú vo forme aukcií. Pri ocenení emisných kvót sa berie do úvahy vývoj 
od začiatku obchodovacieho obdobia (2013-2020, pričom prvá alokácia a prvé aukcie prebehli 
v roku 2012).  
 
Predpoklady použité pri výpočte:  

 kvóty pridelené jednotlivým firmám na Slovensku boli odhadnuté na základe národnej 
alokačnej tabuľky76, ktorá bola upravená o každoročné odchýlky v rokoch 2013-2015 
(odchýlka v priemere dosahovala 0,2 %),  

 množstvo kvót predaných v rámci aukcií na úrovni Európskej únie bolo odhadnuté na 
základe zverejneného plánu aukcií77 s konštantným podielom Slovenska v jednotlivých 
rokoch vypočítaného na základe priemerného podielu Slovenska na aukciách v rokoch 
2012-2015,  

 spotreba kvót sa predpokladala na úrovni priemeru rokov 2012 až 2014, 

 priemerná cena aukcií v roku 2015 vychádzala zo skutočných cien počas prvých necelých 
10 mesiacov roka, pričom počas zvyšku roka sa predpokladala cena na úrovni poslednej 
uskutočnenej aukcie (8,32 eur/t CO2 dňa 20. októbra 2015), 

 v rokoch 2016 až 2018 sa cena predpokladala na úrovni poslednej uskutočnenej aukcie 
v roku 2015, 

 stav aktívnych kvót a stav pohľadávok a záväzkov k 1. januáru 2015 bol prevzatý z údajov 
Štatistického úradu SR.  

 
  

                                                      
75  Týmto sa revidoval dovtedajší spôsob zaznamenania príjmov z predaja emisných kvót, ktoré boli tvorené 

hotovostnými príjmami z aukcií. 
76  Národnú alokačnú tabuľku zverejnil vnútroštátny správca emisných kvót (spoločnosť ICZ Slovakia, a.s.) poverený 

Ministerstvom životného prostredia SR. 
77  Plán aukcií zverejnila Európska komisia. 

http://emisie.icz.sk/files/NAT_SK.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/faq_en.htm
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Tab 14: Odhad príjmov z emisných kvót v rokoch 2015 až 2018 

Rok 
Pridelené 

kvóty 
Aukcionované 

kvóty 
Spotrebované 

kvóty 

Priem. 
cena 

aukcií 

Priem. 
cena 
spotr. 
kvót 

Ročný 
daňový 
príjem 

Stav 
pohľadávok/ 

záväzkov 

Stav 
aktívnych 

(nespotrebova
ných) kvót 

k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. 

  
mil. 
jedn. 

mil. 
eur 

mil. 
jedn. 

mil. 
eur 

mil. 
jedn. 

mil. 
eur 

eur/t 
CO2 eur/t CO2 

mil. 
eur 

mil. 
eur 

mil. 
eur 

mil. 
jedn. 

mil. 
jedn. 

1  2  3=2*8 4  5=4*8 6  7=6*8 8  9=11/13 10=6*9 11  
12=11+5-

10 
13  

14=13+2
+4-6 

2015 15,0 114,0 11,0 83,8 21,2 161,1 7,6 2,3 48,3 63,0 98,5 27,6 32,5 

2016 14,6 121,1 13,0 108,1 21,2 176,2 8,3 3,0 64,3 98,5 142,3 32,5 38,8 

2017 14,2 117,8 16,6 138,1 21,2 176,2 8,3 3,7 77,6 142,3 202,8 38,8 48,4 

2018 13,8 114,6 16,7 138,8 21,2 176,2 8,3 4,2 88,7 202,8 252,8 48,4 57,7 

          Zdroj: RRZ, ŠÚ SR 

 
V porovnaní s návrhom rozpočtu, ktorý v rokoch 2015 až 2018 uvažuje s výnosom 117 mil. eur 
ročne teda dôjde k výpadkom v rozpätí 28 až 68 mil. eur (tabuľka 15), pričom najvyšší výpadok 
sa očakáva v roku 2015. 
 

Tab 15: Odhad rizika z príjmov z emisných kvót v porovnaní s návrhom rozpočtu (mil. eur) 

  2015 2016 2017 2018 

1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 117 117 117 117 

2. Odhad RRZ 48 64 78 89 

3. Rozdiel (riziko výpadku príjmov) -68 -52 -39 -28 

 Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Výdavky v sektore zdravotníctva 
 
Odhad rizika prekročenia výdavkov v sektore zdravotníctva je založený na historickom vývoji 
výdavkov. Výdavky v období rokov 2008 až 2014 rástli priemerne o 3,5 % ročne (tabuľka 16). Na 
základe neho potom RRZ odhadla (vychádzajúc zo skutočnosti roku 2014) výdavky v rokoch 2015 
až 2018, čo vymedzilo veľkosť rizika voči návrhu rozpočtu. 
 

Tab 16: Vývoj výdavkov na zdravotnú starostlivosť a hospodárenie nemocníc (mil. eur) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Výdavky zdravotného poistenia 3 160 3 285 3 386 3 363 3 496 3 672 3 882 4 005 4 048 

Zmena výdavkov zdravotného poistenia (%) 14,9% 4,0% 3,1% -0,7% 3,9% 5,0% 5,7% 3,2% 1,1% 

Hospodárenie nemocníc* -48 20 -109 -104 -72 -30 -62 -50 -54 

 - v % HDP -0,07 0,03 -0,16 -0,15 -0,10 -0,04 -0,08 -0,06 -0,07 

* v roku 2011 bez oddlženia vo výške 350 mil. eur        Zdroj: MF SR, ŠÚ SR 

Údaj za rok 2015 predstavuje aktuálny odhad MF SR, údaj za rok 2016 je uvedený v návrhu rozpočtu.  

 
V prípade splátok nerozdeleného zisku súkromných zdravotných poisťovní RRZ vychádzala 
z veľkosti nerozdeleného zisku a záväzkov voči akcionárom ku koncu roku 2014, ktorý 
prevyšoval 220 mil. eur.  
 



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2016 až 2018 (november 2015) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 43 

Tab 17: Vývoj nerozdelených ziskov súkromných zdravotných poisťovní (mil. eur) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zdravotná poisťovňa Dôvera       

Záväzky voči akcionárom a nerozd. zisk k 1.1. 29 825 469 046 478 059 337 838 335 693 233 787 

Vyplatenie nerozdeleného zisku -29 825 0 0 0 0 0 

Vytvorený zisk/strata 469 046 16 238 39 278 47 856 46 498 2 262 

Splátky záväzkov voči akcionárom z úverov 0 0 -179 500 0 -87 405 0 

Splátky záväzkov voči akcionárom formou dividend* 0 0 0 -50 000 -61 000 0 

Zníženie rezervného fondu* 0 0 0 0 0 -15 115 

Ostatné zmeny 0 -7 225 0 0 0 0 

Záväzky voči akcionárom a nerozd. zisk k 31.12. 469 046 478 059 337 838 335 693 233 787 220 933 

 - splátky úverov* 0 0 -11 738 -25 807 -19 357 -26 250 

Zdravotná poisťovňa Union       

Nerozdelený zisk/strata k 1.1.** -39 916 -56 432 -58 697 -49 697 -35 513 19 392 

Vytvorený zisk/strata -16 513 -2 265 9 000 15 984 6 605 -8 926 

Úhrada nerozdeleného zisku zo základného imania 0 0 0 0 68 516 0 

Úhrada dividendy akcionárom* 0 0 0 0 -17 020 -11 179 

Zvýšenie zákonného rezervného fondu zo zisku 0 0 0 -1 800 -3 197 0 

Ostatné zmeny -4 0 0 0 0 0 

Nerozdelený zisk/strata k 31.12.** -56 432 -58 697 -49 697 -35 513 19 392 -714 

* vplyv na saldo VS Zdroj: ÚDZS, výročné správy ZP Dôvera, výročné správy ZP Union 

** vlastné imanie znížené o základné imanie a zákonný rezervný fond      

 
Celkové riziko navýšenia výdavkov v sektore zdravotníctva v porovnaní s návrhom rozpočtu je 
v rozpätí 51 až 243 mil. eur. Najnižšie riziko je v roku 2015, keďže ministerstvo financií už 
zapracovalo do svojho aktuálneho odhadu prekročenie rozpočtovaných výdavkov o 234 mil. eur. 
 

Tab 18: Odhad rizika voči návrhu rozpočtu (mil. eur) 

  2015 2016 2017 2018 

Návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018 

Výdavky zdravotného poistenia 4 005 4 048 4 137 4 355 

Hospodárenie nemocníc -50 -54 -17 -4 

Splátky nerozdeleného zisku 26 26 26 26 

Odhad RRZ 

Výdavky zdravotného poistenia 4 018 4 158 4 303 4 453 

Hospodárenie nemocníc -64 -66 -69 -71 

Splátky nerozdeleného zisku 51 51 51 51 

Rozdiely (riziká): 51 147 243 190 

 - výdavky ZP a hospodárenie 26 122 218 165 

 - nerozdelený zisk 25 25 25 25 

  Zdroj: RRZ, MF SR 
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Vývoj v sektore zdravotníctva je potrebné vnímať aj v kontexte plnenia rozpočtových hodnôt 
v minulých rokoch. V posledných troch rokoch, kedy RRZ upozorňovala na riziká vo 
výdavkoch v sektore zdravotníctva, došlo vždy k prekročeniu rozpočtovaných hodnôt 
(tabuľka 19, graf 21), pričom prekročenie v rokoch 2014 a 2015 dosahuje 0,3 % HDP ročne. 
 

Tab 19: Porovnanie rozpočtovaných a skutočných výdavkov v zdravotníctve (mil. eur) 

  2013 R 
2013 
RRZ 

2013 S 2014 R 
2014 
RRZ 

2014 S 2015 R 
2015 
RRZ 

2015 
OS 

1. Výdavky zdravotného poistenia 3 781 3 781 3 672 3 756 3 856 3 882 3 732 3 782 4 005 

2. Hospodárenie nemocníc 0 -100 -30 0 0 -62 -50 -50 -50 

3. Splátky nerozdeleného zisku 0 0 97 0 0 53 73 73 26 

4. Spolu (1-2+3) 3 781 3 881 3 800 3 756 3 856 3 997 3 855 3 905 4 082 
Pozn.: R - predstavuje schválený rozpočet na daný rok, RRZ - predstavuje odhad RRZ v čase schválenia 
rozpočtu 

Zdroj: MF SR, RRZ 

V roku 2015 ide o aktuálny odhad MF SR, RRZ nad rámec tohto odhadu uvažuje s dodatočnými rizikami vo výške 50 mil. eur 

 
 

Graf 21: Vývoj výdavkov v sektore zdravotníctva (mil. eur, ESA2010)  

 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, RRZ 
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Príloha č. 3 – Scenár nezmenených politík a opatrenia v návrhu 
rozpočtu na rok 2016 
 
Scenár nezmenených politík (NPC scenár) je štandardnou súčasťou výstupov RRZ. Využíva sa 
pri príprave správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií zverejňovanej každoročne 
v apríli, kde sa prostredníctvom základného scenára (projekcia na najbližších 50 rokov) 
odhaduje ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti. Pri jeho príprave sa vychádza z podrobných 
skutočných údajov o verejných financiách, na základe ktorých boli definované podrobné 
pravidlá pre projekciu jednotlivých položiek bilancie príjmov a výdavkov verejnej správy.  
 
NPC scenár je možné využiť aj pri hodnotení rozpočtu verejnej správy. Hlavným rozdielom voči 
scenáru pripravovanému v apríli je to, že vychádza z odhadu salda verejnej správy na rok 2015, 
ktorý je však v porovnaní so skutočnými údajmi menej detailný, a preto obsahuje aj 
jednoduchšie pravidlá pre vývoj jednotlivých položiek bilancie verejnej správy78. Takto 
zostavený scenár umožňuje odhadnúť veľkosť opatrení zapracovaných v návrhu rozpočtu 
a príspevok opatrení vlády k trvalému zlepšeniu salda.  
 
Predpoklady RRZ 
 

NPC bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy na roky 2016 až 2018 je zostavená v položkách 
ESA2010, pričom aj pravidlá indexácie sú aplikované na tieto položky. Neuvažuje s odlišným 
makroekonomickým scenárom v dôsledku vyšších deficitov v NPC scenári (preberajú sa 
prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy). Vychádza z odhadu MF SR na rok 2015 vo 
výške 2,74 % HDP upraveného o vplyv úrokových nákladov, ktoré reagujú na vývoj dlhu v NPC 
scenári a opatrení v daniach, ktoré boli prijaté v priebehu roku 2015 a ovplyvnili saldo v tomto 
roku.  
 
Napriek tomu, že RRZ identifikovala riziká na rok 2015 (kapitola 1), pričom niektoré sa môžu 
premietnuť aj do ďalších rokov, tieto neboli v odhade zapracované79. Zároveň sa odhad MF SR 
upravil o nerozpočtované položky s neutrálnym vplyvom na saldo. Ide konkrétne o vplyv 
mimorozpočtových účtov štátu, samospráv, verejných vysokých škôl a príspevkových 
organizácií štátu (tabuľka 20). Okrem toho sa východiskový rok upravil o jednorazové vplyvy 
(tabuľka 21) a RRZ použila vlastný odhad čerpania prostriedkov z fondov EÚ (tabuľka 22). 
 
  

                                                      
78  Postup zostavenia scenára sa v porovnaní s minuloročným hodnotením rozpočtu nezmenil a je popísaný 

v Hodnotení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 z novembra 2014, príloha č. 5. 
79  V celom materiáli vychádzajú výpočty RRZ z odhadu salda zostaveného MF SR. 

http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnoteniervs_2015_2017_final.pdf
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Tab 20: Prehľad zmien v porovnaní s odhadom MF SR na rok 2015 (% HDP) 

  položka ESA   

Príjmy VS  0,66 

Daňové príjmy D.2 R 0,04 

Sociálne príspevky D.61 R 0,24 

Tržby P.11+P.12+P.131 0,08 

Bežné transfery D.7 R 0,31 

Výdavky VS  0,66 

Kompenzácie zamestnancov D.1 P 0,10 

Medzispotreba P.2 0,29 

Sociálne platby D.62 P 0,26 

Úrokové výdavky  D.41 P 0,01 

Bežné transfery D.7 P 0,00 

Tvorba hrubého fixného kapitálu  P.51 G 0,00 

Kapitálové transfery D.9 P 0,00 

Saldo VS   0,01 

 Zdroj: RRZ 

  

Tab 21: Zoznam jednorazových vplyvov v NPC scenári (% HDP) 

  položka ESA 2015 2016 2017 2018 

Korekcie k EÚ fondom D.9 PAY -0,28 - - - 

Splácanie NFV Cargo a.s. (kap. transfer v 2009) D.9 REC 0,13 0,02 - - 

Podpora bývania ŠFRB z fondov EÚ D.7 REC 0,11 - - - 

Dividendy D.4 REC 0,23 - - - 

Príjmy zo zrušenia vkladov na doručiteľa D.9 REC 0,03 - - - 

Imputovanie záväzkov z DPH pri PPP projekte D.9 PAY -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Spolu (vplyv na saldo VS)   0,22 0,02 -0,01 -0,01 

   Zdroj: RRZ 

 
Tab 22: Predpoklady čerpania fondov EÚ v NPC scenári RRZ (% HDP) 

  2015  2016 2017 2018 

Rozdelenie podľa fondov a programových období 4,70 2,27 2,80 2,82 

 - štrukturálne fondy a Kohézny fond - 2. PO 3,72 0,15 0,00 0,00 

 - štrukturálne fondy a Kohézny fond - 3. PO 0,07 1,30 1,96 2,05 

 - poľnohospodárske fondy 0,92 0,82 0,84 0,78 

Rozdelenie podľa konečného príjemcu 4,70 2,27 2,80 2,82 

 - verejná správa 2,76 1,33 1,44 1,40 

 - subjekty mimo verejnej správy 1,95 0,93 1,36 1,42 

Výdavky na spolufinancovanie 0,79 0,38 0,47 0,46 

   Zdroj: RRZ, MF SR 
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NPC scenár RRZ 
  

RRZ v scenári nezmenených politík odhaduje mierne zlepšenie deficitu z 3,0 % HDP v roku 2015 
(očistený o jednorazové vplyvy) na 2,5 % HDP v roku 2016. V ďalších rokoch sa zlepší až na 2,0 % 
HDP. 
 

Tab 23: Porovnanie NPC scenára vývoja verejných financií RRZ (% HDP)  

  
2015 OS 

2015 OS 
(upr.)* 

2016 
NPC 

2017 
NPC 

2018 
NPC 

Rozdiel** 

  2016 NRVS 

Príjmy VS 40,9 40,4 38,6 38,1 37,8 -0,2 

Dane z výroby a dovozov 10,7 10,7 10,5 10,2 10,1 0,0 

Bežné dane z príjmu, majetku 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 0,0 

Kapitálové dane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sociálne príspevky 14,0 14,0 13,8 13,7 13,6 0,0 

Príjmy z majetku 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

Tržby 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 -0,2 

Príjmy z EÚ fondov 2,9 2,8 1,3 1,4 1,4 0,0 

Ostatné prijaté transfery 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 -0,2 

Výdavky VS 43,6 43,4 41,1 40,4 39,8 -0,8 

Kompenzácie zamestnancov 8,6 8,6 8,4 8,3 8,2 0,3 

Medzispotreba 6,1 6,1 5,7 5,5 5,3 -0,5 

Sociálne platby (bez výd. na zdravot.) 14,0 14,0 13,7 13,3 13,0 0,0 

Výdavky na zdravotníctvo 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 -0,2 

Dotácie 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,0 

Úrokové výdavky  1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 -0,1 

Tvorba hrubého fixného kapitálu  4,6 4,6 3,4 3,5 3,5 -0,6 

Kapitálové transfery 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 

Bežné transfery a ostatné výdavky 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 0,3 

Saldo VS -2,7 -3,0 -2,5 -2,3 -2,0 0,6 

Primárne saldo VS -1,1 -1,3 -0,9 -0,8 -0,5 0,5 

Hrubý dlh VS 52,8 55,0 57,1 53,3 52,6 - 

* upravené o jednorazové vplyvy     Zdroj: RRZ, MF SR 

** rozdiely voči návrhu rozpočtu sú očistené o nerozpočtované položky     
 

Hlavným dôvodom zlepšenia deficitu v roku 2016 v scenári nezmenených politík (zlepšenie 
o 0,4 % HDP) sú medziročne nižšie výdavky na spolufinancovanie v dôsledku očakávaného 
spomalenia čerpania prostriedkov z fondov EÚ. Súčasne by k úsporám malo dôjsť aj v bežných 
výdavkoch. Tie budú len čiastočne kompenzované medziročným znížením podielu daní 
a odvodov na HDP. Nasledujúca tabuľka podrobne ukazuje prechod z odhadovaného deficitu 
verejnej správy v roku 2015 cez scenár nezmenených politík v roku 2016 až k rozpočtovanému 
deficitu v roku 2016. 
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Tab 24: Zmena salda medzi rokmi 2015 a 2016 (ESA2010) 

  % HDP 

1. Odhad salda VS v roku 2015 -2,74 

2. Jednorazové vplyvy v roku 2015 0,22 

 - korekcie k EÚ fondom -0,28 

 - splácanie NFV Cargo a.s. 0,13 

 - podpora bývania ŠFRB z fondov EÚ 0,11 

 - dividendy 0,23 

 - imputovanie záväzkov z DPH pri PPP projekte -0,01 

 - príjmy zo zrušenia vkladov na doručiteľa* 0,03 

3. Zmena salda v roku 2015 v NPC scenári 0,01 

 - legislatívne zmeny v daniach prijaté v roku 2015 s vplyvom v danom roku 0,02 

 - úrokové náklady v NPC scenári -0,01 

4. Saldo upravené o zmeny (1-2+3) -2,95 

5. NPC scenár na rok 2016 0,42 

 - spolufinancovanie 0,41 

 - daňové príjmy a odvody -0,33 

 - tržby -0,06 

 - mzdy 0,10 

 - medzispotreba 0,06 

 - sociálne platby 0,21 

 - ostatné 0,04 

6. Opatrenia v návrhu rozpočtu 0,60 

Detailne vysvetlené opatrenia: -0,36 

 - mzdy -0,16 

 - sociálne balíčky -0,15 

 - nižšia sadzba DPH -0,10 

 - dane 0,04 

Nevysvetlené opatrenia: 0,96 

 - dividendy 0,19 

 - zdravotníctvo 0,18 

 - medzispotreba 0,28 

 - investície 0,38 

 - spolufinancovanie -0,11 

 - ostatné 0,05 

7. Rozpočtované saldo v roku 2016 (4+5+6) -1,93 
* Ide o neopakujúce sa príjmy, ktoré nespĺňajú minimálnu hranicu pre jednorazové vplyvy (0,05 % 
HDP). Z toho dôvodu sa pri výpočte štrukturálneho salda nevylučujú. 

Zdroj: RRZ 
 

Opatrenia zapracované v návrhu rozpočtu na rok 2016 majú pozitívny vplyv na saldo vo výške 
0,6 % HDP. Väčšina z nich však nie je dostatočné vysvetlená. Nevysvetlené opatrenia by mali 
mať pozitívny vplyv na saldo (oproti scenáru nezmenených politík) vo výške 1 % HDP, detailne 
vysvetlené opatrenia zhoršujú saldo o 0,4 % HDP (sú podrobne popísané v nasledujúcej časti). 
 

Na príjmovej strane počíta návrh rozpočtu s viacerými legislatívnymi úpravami. K zvýšeniu 
úspešnosti výberu spotrebnej dani z tabaku by mala napomôcť zmena spôsobu zdanenia cigár 
a cigariek. Súčasný spôsob zdanenia závislý na množstve by mal byť nahradený zdanením 
odvíjajúcim sa od hmotnosti. Rozsiahlejšie úpravy legislatívy sa dotknú aj DPH, kde sa zmenia 
podmienky pri uplatňovaní nadmerných odpočtov v skrátenej dobe (30 dňová lehota) ako 
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i systém platenia DPH (až po zaplatení faktúry, tzv. cash accounting scheme). Súčasne vláda 
avizuje zníženie sadzby DPH z 20 % na 10 % na vybrané základne potraviny, pričom na krytie 
výpadku príjmov z DPH je vytvorená rezerva vo výške 78 mil. eur v roku 2016, cca 81 mil. eur 
v roku 2017 a takmer 85 mil. eur v roku 2018.  
 

Vláda zavádza opatrenia týkajúce sa stabilizácie a motivácie modelu asignácie dane u dane 
z príjmov právnických osôb. Mení sa spôsob platenia nepeňažného plnenia poskytovaného 
lekárom prostredníctvom zrážkovej dane, počnúc rokom 2016 sa bude uhrádzať ročne. 
Oslobodzujú sa príjmy vo forme sociálnej výpomoci z prostriedkov sociálneho fondu do výšky 
2 000 eur. Negatívny dopad na príjmy sa očakáva aj zo zníženia poplatku pri registrácii 
automobilu do výšky 50 % pre viacmiestne osobné autá a rodiny s minimálne štyrmi deťmi. 
V rámci kapitálového trhu dôjde k menším legislatívnym zmenám, ktoré spôsobia výpadok 
daňových príjmov (zrušenie zdravotných odvodov z CP a dividend z akcií; oslobodenie príjmov 
z prevodu cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí jedného roka). 
S účinnosťou od roka 2016 bude celý výnos DPFO prerozdelený v prospech obcí a VÚC v pomere 
70:30, na úkor štátneho rozpočtu. Z pohľadu príjmov rozpočtu VS však ide o neutrálnu 
legislatívnu úpravu. 
 

Do výdavkov návrhu rozpočtu boli zapracované sociálne balíčky vlády v objeme cca 125 mil. eur. 
Rozpočtový vplyv z titulu zvýšenia materskej dávky zo 65 % na 70 % denného vymeriavacieho 
základu a zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa z 230 eur/mesiac na 280 eur/mesiac bol 
kvantifikovaný na 10 mil. eur. Príspevok žiakom základných a stredných škôl na lyžiarske výcviky 
zvýši výdavky VS o 20 mil. eur. Na podporu najmenej rozvinutých okresov (nezamestnanosť 
presahujúca 20 %) vláda vyčlenila v rozpočte 10 mil. eur ročne. Na vratky za plyn pre domácnosti 
bolo alokovaných 48 mil. eur. Realizácia programu zatepľovania rodinných domov predstavuje 
výdavok vo výške 30 mil. eur. Valorizácia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov vo 
verejnom záujme o 4 % navýši výdavky o ďalších 131 mil. eur.  
 

 

Tab 25: Opatrenia vlády zapracované v NRVS 2016 až 2018 (ESA2010, mil. eur, zmena oproti NPC) 
  2015OS 2016R 2017R 2018R 
Príjmové opatrenia  -13 -42 -27 -32 
DPFO  -5 -5 -5 
DPPO  3 3  
Zrážková daň  -5   

DPH  -29 -65 -79 -83 
Spotrebné dane  6 29 29 
Sociálne odvody  -2 -2 -2 
Zdravotné odvody   -2 -3 -3 
Otvorenie 2. piliera 16 28 30 32 
Opatrenia na výdavkoch  248 70 71 
Sociálny balíček  118 71 71 

príspevky na lyžiarske výcviky  20 20 20 
podpora menej rozvinutých regiónov  10 10 10 
program zatepľovania rodinných domov  30 30 30 
vratky za plyn pre domácnosti  48 0 0 
zvýšenie materskej na 70% vymeriavacieho základu  9 10 10 

príspevok na starostlivosť o dieťa*   1 1 1 
Valorizácia platov štátnych zamestn. a zamestn. vo verejnom záujme**  131   
Celkový vplyv -13 -290 -97 -103 
* odhad RRZ na základe podkladov MF SR   Zdroj: MF SR, RRZ 

** odhad vychádzajúci z NPC scenára RRZ    
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Príloha č. 4 – Hodnotenie prognózy hrubého dlhu VS 
 
RRZ pri hodnotení prognózy hrubého dlhu porovnáva prognózu so zverejnenými údajmi 
a údajmi, ktoré si vyžiada od MF SR. Ide napríklad o plán emisie štátneho dlhu zo strany 
Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), predpoklady o zadlžení iných subjektov 
verejnej správy z návrhu rozpočtu, ako aj predpoklady vývoja dlhu z EFSF a skutočný vývoj dlhu 
v priebehu daného roka. 
 
V návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018 RRZ identifikovala rozdiely, ktoré vyplynuli zo 
skutočného vývoja niektorých zložiek dlhu. Konkrétne ide o: 

 

 Vývoj dlhu vplyvom EFSF – prognóza dlhu uvažuje s nárastom vplyvu o 19 mil. eur v roku 
2015. Na základe aktuálneho vývoja však možno predpokladať medziročný pokles o 116 
mil. eur. Pokles súvisí s tým, že Grécko vrátilo vo februári 2015 časť nepoužitej finančnej 
pomoci určenej na rekapitalizáciu bánk, pričom už sa nepredpokladá poskytnutie novej 
finančnej pomoci z tohto nástroja. 
 

 Oslabenie kurzu eura voči zahraničným menám – časť dlhu verejnej správy je 
denominovaná v zahraničným menách a pomocou swapov zabezpečená voči výkyvom 
v kurze eura voči týmto menám (dlh sa zaznamená v národných účtoch kurzom, ktorý 
bol dohodnutý pri jeho emisii). Napriek tomu však zmeny kurzu eura ovplyvňujú výšku 
hrubého dlhu a to tým, že swap sa priebežne preceňuje. V prípade, že kurz eura oslabí, 
ARDAL získa prostriedky od subjektu, s ktorým uzavrel swap vo forme zábezpeky80 
(kolaterálu). Keďže ide o prostriedky subjektov mimo verejnej správy, zvýši sa tým hrubý 
dlh. Na druhej strane získané prostriedky môže využiť pri aktívnom riadení dlhu. 
Začiatkom roku 2015 nastala práve takáto situácia, pričom podľa údajov MF SR k 30. 
septembru 2015 dosahovala výška prijatej zábezpeky sumu 146 mil. eur. Predpoklad 
MF SR v prognóze ku koncu roka 2015 dosahoval 76 mil. eur. Jeho naplnenie by si 
vyžadovalo relatívne silné posilnenie kurzu eura voči daným menám v posledných dvoch 
mesiacoch tohto roku. 

 

Tab 26: Porovnanie prognózy dlhu MF SR (mil. eur) 

  
Odhad MF SR 

k 31.12.2015 
Skutočnosť 
k 30.9.2015 

rozdiel 

1. Vplyv EFSF: 19 -116 -135 

2. Vplyv prijatých zábezpek* 76 146 70 

Spolu 95 30 -65 

   - v % HDP 0,12 0,04 -0,08 

Pozn.: (+) zvýšenie, (-) zníženie dlhu    Zdroj: MF SR, Eurostat, EFSF 

* Vplyv na hrubý dlh môže byť nižší v prípade, že ARDAL v dôsledku vyšších príjmov zo zábezpek zníži množstvo emitovaných 
cenných papierov do konca tohto roku. 

  

 
  

                                                      
80  Zábezpeka slúži na to, aby aj v prípade krachu protistrany, dokázal ARDAL zabezpečiť stanovený kurz pri emisii 

dlhopisu (uzatvorením nového swapového kontraktu). 
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Príloha č. 5 – Vývoj cyklickej zložky 

 
Táto časť vysvetľuje vývoj cyklickej zložky a produkčnej medzery81 v rokoch 1999 až 2018 
odhadnutých podľa metodiky RRZ. RRZ používa tzv. desagregovaný prístup82, kde sú jednotlivé 
príjmové a výdavkové položky priamo naviazané na vývoj v príslušných makrozákladniach.  
 

Daň z príjmov fyzických osôb rovnako ako odvody do Sociálnej poisťovne reagujú na 
zamestnanosť a kompenzácie na zamestnanca v súkromnom sektore. Výnos dane z príjmov 
právnických osôb je ovplyvnená ziskovosťou firiem. Nepriame dane reagujú na zmeny 
v súkromnej spotrebe. Dávky v nezamestnanosti sú ovplyvnené nezamestnanosťou a dôchodky 
sú kvôli indexácii previazané na celkové kompenzácie zamestnancov v súkromnom sektore 
v predchádzajúcom roku. Pri samotnom výpočte sú najprv vypočítané odchýlky od 
rovnovážnych hodnôt pre každú základňu a s využitím odhadnutých rozpočtových elasticít je 
dopočítaná celková cyklická zložka.  
 

Počas krízy v roku 2009, kedy sa ekonomika Slovenska hlboko prepadla pod svoju potenciálnu 
úroveň cyklická zložka krízové obdobie nenaznačovala. Naopak, bola pozitívne ovplyvnená 
dvoma faktormi. Príspevok nepriamych daní prevážil záporné vplyvy zvyšných príjmových 
komponentov, pričom dodatočným pozitívnym impulzom boli dôchodky na výdavkovej strane 
(ktoré ťažili ešte z kompenzácií indexovaných v roku 2008). 
 

Aktuálny strednodobý výhľad predpokladá, že v priebehu roka 2017 dôjde k postupnému 
uzavretiu produkčnej medzery. Kým väčšina príjmových položiek sa začína zotavovať po kríze 
z roku 2009 (rast zamestnanosti a miezd a postupne aj ziskovosti), spotreba domácností 
ovplyvňujúca nepriame dane, naďalej negatívne pôsobí na cyklickú zložku. Tento efekt zosilňujú 
dôchodky, ktoré v dôsledku naviazanosti na vývoj v predchádzajúcom období, nereagujú 
dostatočne rýchlo na zlepšujúce sa makroekonomické prostredie. Cyklická zložka vďaka 
odlišnému vývoju jej jednotlivých komponentov ostáva naďalej v záporných číslach. Od roku 
2013 sa však medziročne zlepšuje (o 0,5 % HDP do roku 2016), čím automaticky pomáha 
k priaznivejším výsledkom hospodárenia VS. 
   

Graf 22: Vývoj cyklickej zložky VS a produkčnej 
medzery podľa RRZ v rokoch 1999-2018 
(ESA2010, % HDP)  

 
Graf 23: Detailný rozklad cyklickej zložky 
VS podľa RRZ v rokoch 1999 až 2018 
(ESA2010, % HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 

                                                      
81  Podrobne v materiáli RRZ: Finding Yeti (2014) 
82  Podrobnejšie v materiáli RRZ: The „True“ Deficit (2014) 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/228/finding-yeti
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/230/the-true%E2%80%9D-deficit
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Príloha č. 6 – Jednorazové vplyvy vo vývoji dlhu do roku 2018 
 
RRZ v snahe priblížiť analýzu vývoja dlhu ku konceptu čistého bohatstva83 identifikovala také 
jednorazové a dočasné faktory ovplyvňujúce hotovosť, ktoré čisté bohatstvo nezlepšujú 
resp. ho ovplyvňujú iba dočasne (tabuľka 27). Po úprave hrubého dlhu o likvidné finančné 
aktíva a o tieto faktory získame informáciu o tom, ako sa vyvíjal dlh vplyvom trvalých opatrení 
vlády. 
 
Prvou skupinou úprav sú jednorazové vplyvy, ktoré v metodike ESA2010 ovplyvňujú saldo 
verejnej správy v danom roku. V porovnaní so zoznamom jednorazových vplyvov, ktorý 
zverejňuje RRZ pri hodnotení rozpočtu, sa do úvahy berú iba také, ktoré majú vplyv na hotovosť. 
 
Druhou skupinou sú jednorazové vplyvy, ktoré neovplyvňujú saldo verejnej správy, ale 
majú vplyv na hotovosť. Ide o faktory, ktoré menia výšku hotovosti pri súčasnej zmene iných 
(nie likvidných) aktív alebo zmene takých záväzkov, ktoré nie sú súčasťou hrubého dlhu. RRZ 
identifikovala transakcie so štátnymi podnikmi, ako napríklad privatizácia podielu štátu (Slovak 
Telekom), vyplatenie dividend nad rámec ich zisku z riadnej hospodárskej činnosti (najmä SPP 
a ZSE), príjmy štátu zo splatených úverov, ktoré si daný podnik nahradil súkromnými úvermi 
(Vodohospodárska výstavba). Patria sem aj zmeny spojené s kapitalizačným pilierom 
dôchodkového systému. Presun naakumulovaných aktív sporiteľov zo súkromných 
dôchodkových správcovských spoločností do sektora verejnej správy síce zvyšuje hotovosť na 
účtoch verejnej správy, ale je zároveň spojený aj s budúcimi výdavkami pri výplate dôchodkov 
týchto sporiteľov. 
 
Ďalšou skupinou faktorov, ktoré RRZ zohľadnila, sú toky spojené s čerpaním fondov EÚ. 
Keďže dochádza k časovému nesúladu medzi skutočne vynaloženými prostriedkami zo štátneho 
rozpočtu na financovanie projektov EÚ a ich preplatením z rozpočtu EÚ, v jednotlivých rokoch 
môže dôjsť k výraznejším rozdielom medzi hotovostnými84 príjmami a výdavkami spojenými 
s čerpaním fondov EÚ. Ide o faktor mimo kontroly vlády, ovplyvňuje však stavy hotovosti na 
účtoch verejnej správy a teda aj výšku dlhu. RRZ v rámci hotovostných tokov zohľadnila aj 
finančné korekcie súvisiace s nezrovnalosťami pri čerpaní fondov EÚ, keďže sa nimi znižuje 
nárok krajiny na sumu preplatených prostriedkov z rozpočtu EÚ. Zároveň hotovostnú bilanciu 
ovplyvňujú aj preddavky (nezahrnuté do rozpočtu), ktoré sa neskôr zúčtujú.  
 
  

                                                      
83  Dôvody sú podrobne popísané v Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel 

rozpočtovej transparentnosti za rok 2014 z augusta 2015, príloha č. 3. 
84  Vplyv na saldo v metodike ESA2010 je nulový, keďže hotovostný nesúlad príjmov a výdavkov je vyrovnaný zmenou 

stavu pohľadávky voči rozpočtu EÚ. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, dôjde k nárastu pohľadávky a naopak. 

http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie_pravidiel_2015_final.pdf
http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie_pravidiel_2015_final.pdf


 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2016 až 2018 (november 2015) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 53 

Tab 27: Zmeny v hotovosti bez vplyvu na čisté bohatstvo (mil. eur) 

  2014 2015  2016  2017  2018  

1. Jednorazové hotovostné vplyvy na saldo VS 160 433 90 115 117 

 - príjmy z predaja telekomunikačných licencií 164 - - - - 

 - jednorazové dividendy - 189 119 115 117 

 - doplatok dôchodkov ozbrojeným zložkám -58 - - - - 

 - pokuta protimonopolného úradu 45 - - - - 

 - prepočet odvodu do rozpočtu EÚ -58 58 - - - 

 - splácanie NFV Cargo a.s. 20 98 20 - - 

 - splátka NFV od Vodohospodárskej výstavby 48 - - - - 

 - podpora bývania ŠFRB z fondov EÚ - 88 - - - 

 - vratky za spotrebu plynu - - -48 - - 

2. Ostatné jednorazové vplyvy 495 1 390 0 -535 0 

 - jednorazový vplyv otvorenia 2. piliera dôchodkového systému - 578 - - - 

 - superdividendy 337 12 - - - 

 - privatizácia/odkúpenie podielov - 800 - - - 

 - splátka NFV od Vodohospodárskej výstavby 158 - - - - 

 - samozdanenie DPH na colniciach 
 

- - - -535 - 

3. Vplyvy čerpania a preplácania EÚ fondov -423 204 0 0 0 

 - zahrnuté v rozpočte -756 -31 0 0 0 

 - korekcie k EÚ fondom 111 235 - - - 

 - nezahrnuté v rozpočte (preddavky) 222 - - - - 

4. Zmeny v hotovosti bez vplyvu na čisté bohatstvo (1+2+3) 232 2 028 90 -420 117 

     - v % HDP 0,3 2,6 0,1 -0,5 0,1 

Pozn.: (+) zvyšuje a (-) znižuje hotovosť na účtoch verejnej správy  Zdroj: RRZ, MF SR, ŠÚ SR 
 

Zníženie hotovostnej rezervy naakumulovanej v priebehu roku 2012 sa prejavilo 
poklesom hrubého dlhu v roku 2014, kedy aj napriek deficitu na úrovni tesne pod 3 % HDP, dlh 
poklesol 0 1 % HDP. Ak sa vývoj dlhu očistí o zmeny v hotovostnej rezerve a o jednorazové 
faktory, v roku 2014 došlo k jeho zvýšeniu o 2,1 % HDP. 
 

Ani v roku 2015 sa neočakáva stabilizácia dlhu. Dôvodom je jednorazové zvýšenie hotovosti 
najmä vplyvom privatizácie a otvorenia 2. piliera dôchodkového systému. Po očistení o tieto 
zmeny dlh medziročne vzrastie o 1,4 % HDP. K miernemu poklesu podielu dlhu na HDP 
vplyvom trvalých opatrení vlády by malo dôjsť prvýkrát v roku 2016. Platí to za predpokladu 
naplnenia rozpočtového cieľa a prognózovaného tempa rastu ekonomiky. 
 _ 

Tab 28: Prehľad vývoja dlhu do roku 2018 (medziročné zmeny, % HDP) 

  

2014 2015 OS 2016 R 2017 R 2018 R 

1. Hrubý dlh -1,0 -0,8 -0,7 -0,8 -2,4 

2. Likvidné finančné aktíva -3,0 0,3 -0,4 0,3 0,0 

3. Čistý dlh (1-2) 2,0 -1,1 -0,3 -1,1 -2,4 

4. Hotovosť neovplyvňujúca čisté bohatstvo -0,3 -2,6 -0,1 0,5 -0,1 

5. Dlh bez jednorazových vplyvov (3-4) 2,3 1,5 -0,2 -1,6 -2,3 

 - vplyv EFSF 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - ostatné vplyvy 2,1 1,4 -0,2 -1,6 -2,3 

    Zdroj: RRZ, MF SR, ŠÚ SR 
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Príloha č. 7 – Makroekonomická prognóza VpMP 
 

Tab 29: Prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy 

Ukazovateľ (v %) Skut. Prognóza (september 2015) Rozdiel (september 2014) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

HDP, reálny rast 2,4 3,2 3,1 3,6 3,6 +0,6 -0,4 +0,1 

Inflácia, priemerná ročná; CPI -0,1 -0,2 0,9 1,8 2,0 -1,2 -1,0 -0,3 

Nominálna mzda, rast 4,1 2,4 3,1 4,6 4,7 -0,9 -1,1 +0,2 

Reálna mzda, rast 4,2 2,5 2,2 2,7 2,7 +0,4 0,0 +0,4 

Zamestnanosť (ESA), rast 1,4 1,8 1,0 0,7 0,8 +1,4 +0,5 +0,1 

Miera nezamestnanosti (VZPS) 13,2 11,5 10,6 9,8 9,0 -1,5 -1,6 -1,5 

Spotreba domácností, reálny rast 2,2 2,1 2,7 2,7 2,8 -0,3 0,0 +0,5 

Investície, reálny rast 5,7 7,6 -0,7 2,0 3,2 +4,9 -2,1 +0,1 

Export tovarov a služieb, reálny rast 4,6 6,1 5,6 6,3 5,6 +1,8 -0,4 +0,2 

Vážené základne pre rozpočtové príjmy 3,9 3,4 3,8 4,9 5,0 -0,1 -0,7 +0,3 

       Zdroj: MF SR, RRZ 
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Príloha č. 8 – Citlivostné scenáre rozpočtu 
 

V prípade nižšieho alebo vyššieho ekonomického rastu je relatívna výška deficitu a dlhu 
ovplyvnená samotnou zmenou úrovne nominálneho HDP a zmenou rozpočtového salda cez 
výšku daňových a odvodových príjmov odvíjajúcich sa od vývoja ekonomiky. Sumou oboch 
týchto efektov existuje riziko zmeny deficitu v roku 2016 oproti plánovanému 1,9 % HDP až 
o 0,6 p.b. (pri 80 % pravdepodobnosti). Vplyv na zmenu pomeru dlhu k HDP je v uvedenom 
scenári možný až vo výške 1,7 % HDP (cielený dlh na rok 2016 je 52,1 % HDP). 
  

Graf 24: Makroekonomické riziko vplývajúce 
na saldo verejnej správy 

 
Graf 25: Makroekonomické riziko 
vplývajúce na dlh verejnej správy 

 

 

 
Zdroj: RRZ    Zdroj: RRZ 

 

Tab 30: Riziká prognózy rastu základní rozhodujúcich pre rozpočtové príjmy 

Ukazovateľ (v %) Skut. 
Prognóza (september 2015) + 

intervaly spoľahlivosti v scenároch 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Vážené základne pre rozpočtové príjmy (VpMp) 3,9 3,4 3,8 4,9 5,0 

-          40 % pravdepodobnosť 3,9 3,2-3,7 3,0-4,5 3,1-6,6 2,3-7,7 

-          60 % pravdepodobnosť 3,9 3,0-3,8 2,5-5,0 2,0-7,7  0,7-9,4 

-          80 % pravdepodobnosť 3,9 2,8-4,0 1,9-5,6 0,5-9,2  -1,6-11,7 

 Zdroj: MF SR, RRZ 
 

Graf 26: Daňové základne  Graf 27: Daňové príjmy 

 

 

 
Zdroj: RRZ    Zdroj: RRZ 
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Príloha č. 9 – Hodnotenie vychýlenosti prognóz 
 
Jesenné prognózy Výboru (VpMP) za minulosť v porovnaní s jednotlivými členmi a so 
skutočnosťou. 
 
Graf 28: Hodnotenie vychýlenosti prognóz (% zmena oproti predošlému roku) 
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Zdroj: RRZ, MF SR 
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Príloha č. 10 – Pravidlá transparentnosti – požiadavky na dáta 
 
Súčasťou návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy by mali byť údaje za 6-ročný horizont. 
Návrh by mal obsahovať konsolidovanú bilanciu rozpočtu verejnej správy, stratégiu riadenia 
štátneho dlhu, daňové výdavky, implicitné záväzky, podmienené záväzky, jednorazové vplyvy 
a hospodárenie podnikov štátnej správy. 
 

Návrh rozpočtu VS na roky 2016-2018 poskytuje základné členenie príjmov a výdavkov VS. Na 
utvorenie komplexnejšieho obrazu o zámeroch vlády najmä v rámci výdavkových politík by bolo 
potrebné detailnejšie členenie výdavkov (až na úroveň podpoložiek napr. v rámci sociálnych 
transferov a subvencií).  
 

Nedostatkom pri tvorbe rozpočtu ostáva naďalej nerozpočtovanie niektorých položiek85, 
dôsledkom čoho vzniká problém s vyhodnocovacím plnenia rozpočtu v aktuálnom roku, ako 
i posúdenie predpokladaného vývoja dotknutých položiek v ďalších rokoch. Oproti RVS 2015-
2017 nastalo vo vykazovaní položiek mimorozpočtových účtov zlepšenie - v prípade samospráv 
boli v NRVS 2016-2018 položky z mimorozpočtových účtov zapracované do aktuálnych odhadov, 
v bilanciách príspevkových organizácií ako i verejných vysokých škôl však tieto položky naďalej 
zaznamenané nie sú. 
 

Hlavná kniha rozpočtu bola rozšírená o analýzu vývoja vo verejných financiách za rok 2015. 
Rozdiel očakávanej skutočnosti za rok 2015 oproti schválenému rozpočtu najvýznamnejších 
položiek je prezentovaný v priloženej tabuľke, textová časť poskytuje stručné zdôvodnenie 
týchto rozdielov. Pre lepšie pochopenie hospodárenia vlády v roku 2015 je však potrebná 
detailnejšia analýza. 
 
Aktualizácia stratégie riadenia štátneho dlhu nemení a neupravuje ciele definované 
v Stratégii riadenia štátneho dlhu86 na roky 2015 až 2018, súčasne s ohľadom na aktuálny 
makroekonomický vývoj nepredpokladá zásadné zmeny oproti pôvodnému návrhu tejto 
stratégie ani z hľadiska deflačného vývoja.  
 
Zverejňovanie daňových výdavkov umožňuje presnejšie posúdiť náklady realizovaných politík 
vlády. Povinnosť reportovania daňových výdavkov a ich vplyvu na daňové príjmy vyplýva aj zo 
smernice Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských krajín. Vyčíslenie 
daňových výdavkov v rámci NRVS 2016-2018 zodpovedá manuálu MF SR.  
 

Implicitné záväzky predstavujú skryté zadlženie verejného sektora nad rámec oficiálnych 
štatistík o dlhu. Okruh implicitných záväzkov, v ktorom sú aktuálne započítané náklady spojené 
so starnutím populácie (výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť a školstvo) 
a náklady spojené s likvidáciou jadrových zariadení, bol rozšírený o plánované PPP projekty 

(obchvat D4 a rýchlostná cesta R7, nová univerzitná nemocnica v Bratislave). V budúcnosti bude 

                                                      
85  Nerozpočtované položky, ktoré sú v štátnom rozpočte zaznamenávané na mimorozpočtových účtoch, začalo 

MF SR na podnet RRZ bližšie monitorovať. Pravidelný zber údajov z týchto účtov bude podkladom pre detailnejšiu 
analýzu MF SR, ktorá môže viesť k prípadnému metodickému usmerneniu voči správcom jednotlivých 
rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu. 

86  Stratégia riadenia štátneho dlhu sa aktualizuje každé štyri roky. V rámci RVS 2015-2017 sa predkladala nová 
stratégia na najbližšie štyri roky, teda na roky 2015-2018. 



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2016 až 2018 (november 2015) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 59 

potrebné do celkových implicitných záväzkov zahrnúť aj prípadné PPP projekty realizované na 
úrovni samospráv ako i riziká plynúce z hospodárenia štátnych podnikov a podnikov FNM. 
 

Podmienené záväzky verejnej správy sú definované ako iné pasíva účtovnej jednotky 
vykazované v poznámkach v rámci individuálnej účtovnej závierky. Ich potenciálne vplyvy na 
verejné financie sú často veľmi ťažko kvantifikovateľné, a preto sú zväčša popisované len 
v kvalitatívnej rovine. MF SR ich ku koncu roka 2014 vyčíslilo na 13,4 mld. eur, čo predstavuje 
medziročný nárast o 11,2 %. Nad rámec záväzkov evidovaných ku konca roka 2014, materiál 
informuje aj o novovzniknutých záväzkoch v priebehu roka 2015.  
 
Osobitá časť návrhu RVS na roky 2016-2018 je venovaná jednorazovým vplyvom. 
Ministerstvom financií identifikované jednorazové a dočasné opatrenia (spĺňajúce definíciu 
európskych fiškálnych pravidiel) v rokoch 2013 až 2018 sumarizuje priložená tabuľka, textová 
časť približuje jednotlivé opatrenia.  
 

Príloha č. 3 návrhu rozpočtu podáva základné informácie o hospodárení štátnych podnikov 
(vlastné imanie, hospodársky výsledok). Štátne podniky sú členené podľa vlastníckeho podielu 
kapitol štátneho rozpočtu, pričom v rámci kapitoly ministerstva zdravotníctva SR s výnimkou 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne absentujú ukazovatele o hospodárení zvyšných spoločností 
spadajúcich pod MZ SR. Predpokladané smerovanie štátnych podnikov v ďalších rokoch nie je 
podrobnejšie zdôvodnené, čo sťažuje vyhodnotenie potenciálneho rizika pre verejnú správu 
plynúceho z ich hospodárenia. Pre úplné vyhodnotenie rizika by bolo vhodné zahrnúť aj 
ukazovatele o hospodárení podnikov FNM doplnené o stručný popis predpokladaného vývoja. 
 

V zmysle požiadaviek Európskej komisie sa súbežne predkladal aj Návrh rozpočtového plánu 
SR na rok 2016, ktorý predstavuje analytický pohľad na hospodárenie verejnej správy. V ňom sú 
definované ciele vlády na nadchádzajúce obdobie, podrobnejšia kvantifikácia opatrení na 
dosiahnutie stanovených cieľov, vyčíslenie alternatívnych fiškálnych ukazovateľov ako 
štrukturálne saldo rozpočtu, výdavkový benchmark, scenár nezmenených politík. Tento 
dokument, podobne ako v predchádzajúcom roku, svojím obsahom sčasti kompenzoval 
chýbajúce informácie z návrhu rozpočtu. 
 

 

Box 3: Odporúčania RRZ na zvýšenie transparentnosti rozpočtu verejnej správy 
 

 Skvalitniť rozpočtový proces tak, aby rozpočet obsahoval všetky príjmové a výdavkové položky, 
ktoré sa v skutočnosti realizujú, čím sa zabezpečí porovnateľnosť rozpočtovaných a vykázaných 
položiek. 

 Poskytnúť detailnejší obraz o aktuálnom dianí vo verejných financiách. 

 Rozšíriť implicitné záväzky o PPP projekty realizované na úrovni samospráv, riziká vyplývajúce 
z hospodárenia štátnych podnikov a podnikov FNM. 

 Rozšíriť okruh subjektov poskytujúcich informácie o podmienených záväzkoch (Fond ochrany 
vkladov), klásť dôraz na nové záväzky, ktoré vznikli v priebehu roka. Zlepšovať metodológiu 
výpočtu. 

 Zverejňovať ukazovatele hospodárenia všetkých štátnych podnikov a podnikov FNM. 
Hospodárenie podnikov doplniť o komentár aj v kontexte vyplácania dividend a vplyvu na výnos 
dane z právnických osôb. Pokúsiť sa aspoň v kvalitatívnej rovine vyhodnotiť riziká plynúce 
z hospodárenia štátnych podnikov a podnikov FNM.  
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Príloha č. 11 – Zoznam jednorazových vplyvov  
 

Nasledujúca tabuľka prezentuje identifikované jednorazové vplyvy v rokoch 2014 až 2018, ktoré 
boli zohľadnené pri výpočte štrukturálneho salda v zmysle metodiky RRZ87.  
 
Tab 31: Jednorazové vplyvy v rokoch 2014-2018 (ESA2010, % HDP) 
  2014 2015OS 2016R 2017R 2018R 

imputácia DPH z PPP projektu -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

digitálna dividenda  0,22 - - -  

dividendy - 0,23 0,15 0,14 0,13 

časové rozlíšenie príjmov z DPH -0,11 - - - - 

korekcie k EÚ fondom -0,18 -0,28 - - - 

prepočet výšky odvodu do rozpočtu EÚ 0,08 - - - - 

pokuta protimonopolného úradu 0,06 - - - - 

vratky domácnostiam za spotrebu plynu - - -0,06 - - 

podpora bývania ŠFRB z fondov EÚ - 0,11 - - - 

doplatok dôchodkov ozbroj. zložkám zo Sociálnej poisťovne -0,08 - - - - 

splátka NFV VHV, š.p. (kap. transfer pred 2002) 0,06 - - - - 

splácanie NFV Cargo a.s. (kap. transfer v 2009) 0,03 0,13 0,02 - - 

CELKOVO 0,07 0,19 0,10 0,13 0,12 

    Zdroj: RRZ 

1. Úhrada DPH z PPP projektu – V roku 2011 bol schodok rozpočtu jednorazovo pozitívne 
ovplyvnený imputáciou pohľadávky voči spoločnosti Granvia v dôsledku zaplatenia DPH 
spojenou s PPP projektom R1 vo výške 174 mil. eur. V nastávajúcich 30 rokov sa bude stav 
poskytnutého preddavku každoročne znižovať o alikvotnú časť vo výške 5,79 mil. eur. Táto 
suma negatívne ovplyvní schodok rozpočtu VS počas obdobia 30 rokov. 

 

2. Digitálna dividenda – V roku 2014 boli nedaňové príjmy jednorazovo pozitívne ovplyvnené 
predajom frekvenčných pásiem realizovaným formou aukcie, tzv. digitálna dividenda. Predaj 
pozitívne ovplyvnil saldo VS v roku 2014 sumou 163,9 mil. eur. 
 

3. Dividendy – Predstavujú jednorazové presuny príjmov z vyplácania dividend nesúvisiacich 
s príslušným hospodárskym rokom, prípadne osobitné dohody vo vyplácaní dividend medzi 
štátom a zvyšnými akcionármi, ktoré navyše nemusia byť v zmysle metodiky ESA2010 
zohľadnené. V roku 2015 týmto príjmom podľa prepočtov RRZ zodpovedá suma 180 mil. eur 
z vyplatených dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel88 
a Východoslovenská energetika. V ďalších rokoch bude jednorazový vplyv z titulu príjmu 
z dividend predstavovať v priemere 117 mil. eur. 
 
 

 

                                                      
87  V rámci hodnotenia štrukturálneho salda na účely európskych fiškálnych pravidiel MF SR (napr. Program stability 

Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 alebo Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2016) zohľadňuje iba 
opatrenia v súlade s výkladom jednorazových opatrení Európskou komisiou. EK nezverejňuje detailnú 
metodológiu a zoznam jednorazových vplyvov spolu so zdôvodnením. 

88  Odhad RRZ vychádza z návrhu rozdelenia dividend na rok 2014 zverejneného v rámci účtovnej závierky 
spoločnosti Eustream, a.s. za rok 2013. Spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk vo výške 319 mil. eur, pričom akcionári 
rozhodli o výplate dividend vo výške 625 mil. eur v roku 2014. Jednorazový vplyv podľa prepočtov RRZ tak 
predstavuje 156 mil. eur (po zohľadnení vlastníckeho podielu spoločnosti SPP, a.s. v spoločnosti Eustream, a.s.). 
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Tab 32: Predpokladaný príjem z dividend 2015-2018 (ESA2010, mil. eur)* 

  2015OS 2016R 2017R 2018R 

SPP 156 100 100 100 

VSE 24 19 15 17 

Celkovo  180 119 115 117 

* Detailnejšie v Prílohe č. 2, Tab 13   Zdroj: MF SR, RRZ 

 
4. Časové rozlíšenie príjmov z DPH - Akrualizácia podľa ESA2010 vychádza z tzv. metódy 

posunutého hotovostného plnenia, kde hotovostný výnos je priradený do jednotlivých 
období s fixným posunom. Takýto prístup nezohľadňuje v plnej miere skutočnosť najmä 
v prípade nadmerných odpočtov. Daňová kontrola a s ňou súvisiace oneskorené vyplatenie 
nadmerných odpočtov môže výrazným spôsobom ovplyvniť akruálny výnos DPH podľa 
ESA2010. V roku 2014 tak boli negatívne ovplyvnené príjmy z DPH sumou 100,7 mil. eur.  
 
 

5. Korekcie k EÚ fondom - Z dôvodu porušenia pravidiel v rámci čerpania prostriedkov z EÚ 
fondov nie sú niektoré projekty preplatené z fondov EÚ napriek tomu, že už Slovensko 
dostalo úhradu z EÚ alebo boli predfinancované zo štátneho rozpočtu. V okamihu 
odsúhlasenia korekcií dochádza k negatívnemu vplyvu na saldo. V roku 2014 korekcie k EÚ 
fondom dosiahli výšku 134,0 mil. eur, v roku 2015 sa vplyv korekcií odhaduje na 216 mil. eur89.  
 

6. Prepočet výšky odvodu do rozpočtu EÚ – Výšku odvodu do rozpočtu Európskeho 
spoločenstva zo zdrojov založených na DPH a HND odhaduje každoročne Európska komisia. 
Na základe jej spresňujúcich prepočtov v septembri 2014 došlo k výraznej úprave pôvodnej 
sumy (revízia časového radu HND za obdobie rokov 1995 až 2013), pričom termín 
vysporiadania s členskými krajinami bol stanovený na 1.12.2014, resp. 1.9.2015. V prípade 
Slovenska prepočet odvodu pozitívne ovplyvnil saldo VS v roku 2014 sumou 58 mil. eur. 
 
 

7. Pokuta Protimonopolného úradu - Protimonopolný úrad v októbri 2006 rozhodol o tom, 
že spoločnosti Strabag a.s., Doprastav, a.s., BETAMONT s.r.o, Inžinierske stavby, a.s., 
Skanska DS a.s., Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A. uzavreli kartelovú dohodu 
a porušili tak ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie. Dohoda sa týkala verejnej súťaže výstavby prvého úseku diaľnice 
D1 Mengusovce – Jánovce. Najvyšší súd SR dňa 30. 12. 2013 oprávnenosť pokuty vo výške 
44,8 mil. eur potvrdil. Pokuta navýšila nedaňové príjmy v roku 2014. 
 

8. Vratka domácnostiam za spotrebu plynu - V roku 2016 budú výdavky VS jednorazovo 
ovplyvnené opatrením vlády. Vratka domácnostiam za plyn je súčasťou prvého sociálneho 
balíčka a predstavuje cca 6 % z ročnej platby domácností za dodávku plynu. Opatrenie sa 
týka tých domácností, ktoré využívajú plyn na varenie, ohrev vody, či na vykurovanie. 
Vplyv na saldo VS predstavuje cca 48 mil. eur v roku 2016. 
 

9. Podpora bývania ŠFRB z fondov EÚ - V roku 2015 boli uznesením vlády SR č. 146/2015 
jednorazovo navýšené príjmy ŠFRB finančnými prostriedkami z projektu Jessica II vo výške 
88 mil. eur. Prostriedky z fondov EÚ sú určené na zvýhodnené úvery na obnovu bytového 
fondu (v značnej miere využívané najmä na zatepľovanie obytných stavieb), pričom MF SR 
tieto prostriedky zaznamenalo v aktuálnom odhade salda na rok 2015 s pozitívnym vplyvom. 

                                                      
89  Výška korekcií je prevzatá z pokladov MF SR (Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2016, Box 2). Vplyv korekcií 

v príslušných rokoch je identifikovaný ako rozdiel v oficiálne zaznamenanej výške korekcií a analyticky upravenej 
korekcii (korekcia priradená do roku, v ktorom vznikla). 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9307
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10. Doplatok dôchodkov ozbrojeným zložkám – V roku 2014 na základe rozhodnutia súdu 
Sociálna poisťovňa spätne prepočítavala nároky niektorých poistencov tak, aby nedošlo 
k neoprávnenému kráteniu nárokov. Ide o rozhodnutie o spätnom doplatení dôchodkov 
poistencom, ktorí prevažnú časť svojej pracovnej kariéry prispievali do osobitného 
penzijného systému silových zložiek a po odchode získali krátku pracovnú kariéru 
v univerzálnom systéme, na základe ktorej im nebol priznaný žiaden alebo nízky dôchodok. 
Rozhodnutím súdov došlo k jednorazovým doplatkom dôchodkov, ktoré negatívne 
ovplyvnili saldo VS sumou 58,5 mil. eur.  
 

11. Splátka NFV Vodohospodárska výstavba, š.p. – V roku 2014 bol uhradený zostatok dvoch 
posledných splátok z návratných finančných výpomocí poskytnutých spoločnosti VHV, š.p. 
pred rokom 2002, ktoré zvýšili príjmy štátnych finančných aktív o 48 mil. eur. Nakoľko bola 
v minulosti táto NFV zaznamenaná v zmysle metodiky ESA2010 ako kapitálový transfer 
s negatívnym vplyvom na deficit, mala transakcia v roku 2015 pozitívny vplyv na saldo 
verejných financií v roku 2015.  
 

12. Splátka NFV Cargo, a.s.90 – Vláda schválila 4. marca 2009 použitie štátnych finančných 
aktív na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, 
a.s. v objeme 166 mil. eur, čo negatívne ovplyvnilo saldo VS v roku 2009. Cargo podľa zmluvy 
s MF SR a MDPT použilo návratnú finančnú výpomoc na krytie úhrad záväzkov súvisiacich 
s financovaním nákladov na mzdy a osobné náklady, poplatku za železničnú dopravnú cestu 
a na úhradu svojich finančných výdavkov. Splácanie úrokov bolo stanovené od roku 2009, 
splácanie istiny, teda samotného úveru od roku 2011, pričom úver by mal byť splatený v roku 
2016. V roku 2014 úhrada splátky NFV pozitívne ovplyvnila saldo verejných financií vo výške 
20 mil. eur, v roku 2015 sa očakáva úhrada splátky vo výške 98 mil. eur, ktorej súčasťou je aj 
mimoriadna splátka.  

  

                                                      
90  Napriek tomu, že jednotlivé splátky nedosahujú 0,05 % HDP v každom roku, RRZ sa prikláňa ku 

konzistentnému zaznamenaniu transakcií. Úhrada splátok je tak zohľadnená počas celej doby splácania úveru 
a pozitívne ovplyvňuje saldo VS. 



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2016 až 2018 (november 2015) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 63 

Príloha č. 12 – Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy  
 

Tab 33: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy (ESA2010, mil. eur)* 

  2015R 2015OS 2016R 2017R 2018R 
Príjmy spolu 28 474,4 31 160,4 30 428,1 31 732,3 33 334,2 

Daňové príjmy 13 554,5 13 745,4 14 213,7 14 722,0 15 469,8 

Dane z produkcie a dovozu 8 227,6 8 263,8 8 486,0 8 731,4 9 048,2 

 - Daň z pridanej hodnoty 5 199,1 5 236,1 5 423,8 5 645,1 5 907,3 

 - Spotrebné dane 2 092,7 2 082,2 2 112,5 2 171,8 2 208,4 

 - Dane z majetku a iné 233,6 227,8 233,5 241,3 250,5 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 5 326,9 5 481,6 5 727,7 5 990,7 6 421,6 

 - Daň z príjmov fyzických osôb 2 393,7 2 422,6 2 554,9 2 708,7 2 885,6 

 - Daň z príjmov právnických osôb 2 462,4 2 575,1 2 676,9 2 846,2 3 078,8 

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou 145,6 159,0 166,8 179,8 197,1 

 - Dane z majetku a iné 107,9 105,0 107,6 111,0 115,1 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 10 316,3 10 656,4 10 907,7 11 322,6 11 885,2 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie 10 186,9 10 519,4 10 762,9 11 175,6 11 738,9 

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 129,3 137,0 144,8 147,0 146,3 

Nedaňové príjmy  2 283,9 3 687,9 3 580,9 3 663,4 3 689,2 

Tržby 1 702,6 3 103,9 3 020,3 3 114,7 3 128,6 

Dôchodky z majetku 581,3 584,0 560,7 548,7 560,6 

 - Dividendy 495,0 483,5 465,3 454,5 452,6 

 - Úroky 39,2 52,2 47,1 45,7 59,6 

Granty a transfery 2 319,7 3 070,7 1 725,8 2 024,2 2 289,9 

z toho: z EÚ 1 681,7 2 184,4 1 093,9 1 432,3 1 719,0 

Výdavky spolu 30 414,5 33 284,3 31 984,6 32 484,6 33 706,7 

Bežné výdavky 27 684,7 29 528,3 29 631,8 29 873,3 30 753,6 

Kompenzácie zamestnancov 5 541,8 6 493,9 6 857,3 6 991,2 7 143,0 

Medzispotreba 4 073,0 4 545,3 3 975,3 3 869,7 3 874,1 

Dane 34,1 34,1 44,1 44,8 45,4 

Subvencie 598,1 598,6 612,5 626,6 620,0 

Úrokové náklady 1 327,0 1 275,2 1 248,2 1 199,6 1 256,3 

Celkové sociálne transfery 14 025,6 14 578,2 14 946,6 15 128,5 15 658,5 

Sociálne dávky okrem naturálnych soc. transferov 10 293,6 10 572,7 10 898,7 10 991,9 11 303,2 

 - Aktívne opatrenia trhu práce 62,2 54,7 45,5 53,3 52,4 

 - Nemocenské dávky 416,5 416,5 441,3 454,6 466,1 

 - Dôchodkové dávky 6 356,0 6 398,6 6 545,9 6 711,5 6 941,1 

 - Dávky v nezamestnanosti 157,3 157,3 147,1 138,6 130,9 

 - Štátne sociálne dávky a podpora 1 376,3 1 374,9 1 395,4 1 410,7 1 432,8 

 - Poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 1 534,2 1 508,5 1 610,9 1 551,8 1 599,5 

Naturálne sociálne transfery 3 732,0 4 005,5 4 047,9 4 136,6 4 355,3 

Ostatné bežné transfery 2 085,1 2 003,1 1 947,8 2 012,9 2 156,3 

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 738,0 680,6 726,7 718,7 756,7 

z toho: 2% z daní - verejnoprospešný účel 54,4 60,0 56,0 59,4 63,8 

Kapitálové výdavky 2 729,8 3 756,0 2 352,8 2 611,3 2 953,1 

Kapitálové investície 2 181,8 3 295,0 2 164,9 2 384,1 2 692,6 

Kapitálové transfery 548,0 461,0 188,0 227,3 260,5 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -1 940,1 -2 123,9 -1 556,5 -752,4 -372,5 

Objem opatrení na dosiahnutie cieľového schodku RVS    394,9 372,5 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté - cieľ -1 940,1 -2 123,9 -1 556,5 -357,5 0,0 

* Detailnejšie údaje v priloženom dátovom súbore Zdroj: MF SR 

2015R – rozpočet verejnej správy na roky 2015 až 2017, 2015OS – aktuálny odhad MF SR, 2016R-2018R – návrh rozpočtu verejnej správy 
na roky 2016 až 2018 
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Tab 34: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy (ESA2010, % HDP)* 
  2015R 2015OS 2016R 2017R 2018R 
Príjmy spolu 36,5 40,2 37,7 37,3 37,1 

Daňové príjmy 17,4 17,7 17,6 17,3 17,2 

Dane z produkcie a dovozu 10,6 10,7 10,5 10,3 10,1 

 - Daň z pridanej hodnoty 6,7 6,8 6,7 6,6 6,6 

 - Spotrebné dane 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 

 - Dane z majetku a iné 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 6,8 7,1 7,1 7,0 7,1 

 - Daň z príjmov fyzických osôb 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 

 - Daň z príjmov právnických osôb 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 - Dane z majetku a iné 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 13,2 13,8 13,5 13,3 13,2 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie 13,1 13,6 13,3 13,1 13,1 

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Nedaňové príjmy  2,9 4,8 4,4 4,3 4,1 

Tržby 2,2 4,0 3,7 3,7 3,5 

Dôchodky z majetku 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 

 - Dividendy 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

 - Úroky 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Granty a transfery 3,0 4,0 2,1 2,4 2,5 

z toho: z EÚ 2,2 2,8 1,4 1,7 1,9 

Výdavky spolu 39,0 43,0 39,7 38,2 37,5 

Bežné výdavky 35,5 38,1 36,7 35,1 34,2 

Kompenzácie zamestnancov 7,1 8,4 8,5 8,2 7,9 

Medzispotreba 5,2 5,9 4,9 4,5 4,3 

Dane 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Subvencie 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Úrokové náklady 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 

Celkové sociálne transfery 18,0 18,8 18,5 17,8 17,4 

Sociálne dávky okrem naturálnych soc. transferov 13,2 13,6 13,5 12,9 12,6 

 - Aktívne opatrenia trhu práce 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 - Nemocenské dávky 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 - Dôchodkové dávky 8,2 8,3 8,1 7,9 7,7 

 - Dávky v nezamestnanosti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

 - Štátne sociálne dávky a podpora 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 

 - Poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 2,0 1,9 2,0 1,8 1,8 

Naturálne sociálne transfery 4,8 5,2 5,0 4,9 4,8 

Ostatné bežné transfery 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

z toho: 2% z daní - verejnoprospešný účel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kapitálové výdavky 3,5 4,8 2,9 3,1 3,3 

Kapitálové investície 2,8 4,3 2,7 2,8 3,0 

Kapitálové transfery 0,7 0,6 0,2 0,3 0,3 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -2,49 -2,74 -1,93 -0,88 -0,41 

Objem opatrení na dosiahnutie cieľového schodku RVS    0,46 0,41 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté - cieľ -2,49 -2,74 -1,93 -0,42 0,00 

* Detailnejšie údaje v priloženom dátovom súbore Zdroj: MF SR 

2015R – rozpočet verejnej správy na roky 2015 až 2017, 2015OS – aktuálny odhad MF SR, 2016R-2018R – návrh rozpočtu verejnej správy 
na roky 2016 až 2018 
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Príloha č. 13 – Štruktúra a vývoj výdavkov verejnej správy 
 

Tab 35: Štruktúra a vývoj výdavkov verejnej správy (ESA2010, mil. eur) 

  2014S 2015OS 2016R 2017R 2018R 

Celkové výdavky 31 461,5 33 783,4 32 545,3 33 072,6 34 324,7 

- EÚ výdavky 1 196,0 2 096,4 1 093,9 1 432,3 1 719,0 

- Spolufinancovanie 383,5 609,9 392,1 564,7 648,3 

- Platené úroky 1 441,0 1 275,2 1 248,2 1 199,6 1 256,3 

- Poistné platené štátom 1 447,1 1 595,4 1 610,9 1 551,8 1 599,5 

- Odvody do rozpočtu EÚ 595,8 680,6 726,7 718,7 756,7 

Upravené výdavky 26 398,2 27 526,0 27 473,6 27 605,4 28 345,0 

Prevádzkové 10 298,7 10 837,8 11 024,1 11 036,0 11 132,4 

medziročná zmena (%)  5,2 1,7 0,1 0,9 

Kompenzácie zamestnancov 6 348,7 6 376,3 6 763,9 6 842,6 6 938,2 

Nerozpočtované kompenzácie* 74,3 77,1 93,4 101,4 109,9 

Medzispotreba 3 597,3 4 129,3 3 867,4 3 784,8 3 768,7 

Nerozpočtovaná medzispotreba* 194,2 221,0 255,3 262,4 270,3 

Dane 84,2 34,1 44,1 44,8 45,4 

Dané legislatívou 8 751,7 8 995,2 9 186,1 9 386,1 9 658,1 

medziročná zmena (%)  2,8 2,1 2,2 2,9 

Celkové sociálne transfery 8 606,2 8 837,5 9 032,0 9 228,1 9 495,4 

Aktívne opatrenia trhu práce 26,9 26,9 30,6 29,9 25,5 

Nemocenské dávky 380,8 416,5 441,3 454,6 466,1 

Dôchodkové dávky zo starobného a invalidného poistenia 6 242,0 6 398,6 6 545,9 6 711,5 6 941,1 

Dávky v nezamestnanosti 154,7 157,3 147,1 138,6 130,9 

Štátne sociálne dávky a podpora 1 360,9 1 374,9 1 395,4 1 410,7 1 432,8 

Dôchodkový systém ozbrojených zložiek* 176,6 201,0 212,0 224,1 237,9 

Daňový bonus a zamestnanecká prémia 264,3 262,3 259,7 258,7 261,1 

Transfer na osobitný účet dôchodkového systému OZ 93,4 97,6 98,0 98,5 99,0 

2% z daní na verejnoprospešný účel 52,2 60,0 56,0 59,4 63,8 

Ostatné bežné 5 510,2 5 735,7 5 783,2 5 784,9 6 029,8 

medziročná zmena (%)  4,1 0,8 0,0 4,2 

Subvencie 631,2 524,2 495,9 488,7 487,3 

Celkové sociálne transfery 439,1 399,8 452,3 411,2 418,7 

Ostatné bežné transfery 593,5 806,2 787,2 748,4 768,5 

Naturálne sociálne transfery 3 846,4 4 005,5 4 047,9 4 136,6 4 355,3 

Kapitálové 1 837,6 1 957,3 1 480,2 1 398,4 1 524,7 

medziročná zmena (%)  6,5 -24,4 -5,5 9,0 

Kapitálové investície 1 505,8 1 595,1 1 333,4 1 270,3 1 391,5 

Kapitálové transfery 331,7 362,2 146,8 128,1 133,2 

* Odhad nerozpočtovaných položiek je prebratý z NPC scenára RRZ Zdroj: MF SR, RRZ 
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Tab 36: Štruktúra a vývoj výdavkov verejnej správy v NPC scenári (ESA2010, mil. eur) 

  2014S 2015OS 2016NPC 2017NPC 2018NPC 

Celkové výdavky 31 461,5 33 783,4 33 146,4 34 360,7 35 792,3 

- EÚ výdavky 1 196,0 2 096,4 1 076,5 1 223,1 1 261,0 

- Spolufinancovanie 383,5 609,9 306,5 397,4 411,7 

- Platené úroky 1 441,0 1 275,2 1 308,3 1 248,2 1 359,8 

- Poistné platené štátom 1 447,1 1 595,4 1 661,2 1 701,9 1 754,2 

- Odvody do rozpočtu EÚ 595,8 680,6 748,3 747,5 789,9 

Upravené výdavky 26 398,2 27 526,0 28 045,6 29 042,6 30 215,7 

Prevádzkové 10 298,7 10 837,8 11 140,4 11 531,3 11 980,0 

medziročná zmena (%)  5,2 2,8 3,5 3,9 

Kompenzácie zamestnancov 6 348,7 6 376,3 6 542,5 6 857,1 7 189,8 

Nerozpočtované kompenzácie 74,3 77,1 93,4 101,4 109,9 

Medzispotreba 3 597,3 4 129,3 4 214,7 4 275,2 4 374,2 

Nerozpočtovaná medzispotreba 194,2 221,0 255,3 262,4 270,3 

Dane 84,2 34,1 34,6 35,2 35,9 

Dané legislatívou 8 751,7 8 995,2 9 148,0 9 367,1 9 659,9 

medziročná zmena (%)  2,8 1,7 2,4 3,1 

Celkové sociálne transfery 8 606,2 8 837,5 9 008,1 9 226,8 9 519,1 

Aktívne opatrenia trhu práce 26,9 26,9 27,2 27,7 28,2 

Nemocenské dávky 380,8 416,5 433,5 456,7 482,2 

Dôchodkové dávky zo starobného a invalidného poistenia 6 242,0 6 398,6 6 545,9 6 711,5 6 941,1 

Dávky v nezamestnanosti 154,7 157,3 146,6 141,1 133,5 

Štátne sociálne dávky a podpora 1 360,9 1 374,9 1 383,1 1 406,9 1 435,1 

Dôchodkový systém ozbrojených zložiek 176,6 201,0 212,0 224,1 237,9 

Daňový bonus a zamestnanecká prémia 264,3 262,3 259,7 258,7 261,1 

Transfer na osobitný účet dôchodkového systému OZ 93,4 97,6 83,9 80,9 77,1 

2% z daní na verejnoprospešný účel 52,2 60,0 56,0 59,4 63,8 

Ostatné bežné 5 510,2 5 735,7 5 952,6 6 262,7 6 585,8 

medziročná zmena (%)  4,1 3,8 5,2 5,2 

Subvencie 631,2 524,2 522,2 531,9 550,0 

Celkové sociálne transfery 439,1 399,8 404,9 413,1 422,2 

Ostatné bežné transfery 593,5 806,2 829,5 845,2 862,7 

Naturálne sociálne transfery 3 846,4 4 005,5 4 196,0 4 472,6 4 750,9 

Kapitálové 1 837,6 1 957,3 1 804,6 1 881,6 1 990,1 

medziročná zmena (%)  6,5 -7,8 4,3 5,8 

Kapitálové investície 1 505,8 1 595,1 1 661,5 1 755,6 1 857,3 

Kapitálové transfery 331,7 362,2 143,2 126,0 132,8 

   Zdroj: MF SR, RRZ 
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Príloha č. 14 – Rozdiely voči rozpočtu v rokoch 2010 až 2016 
 

Tab 37: Porovnanie skutočného vývoja položiek voči rozpočtu (ESA2010, mil. eur) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Saldo verejnej správy -1 159 564 285 233 -97 -184 -560 

2. Saldo samospráv (a+b-c) -599 33 156 -22 -119 -80 -198 

 a) rozp. subjekty samospráv (RO, PO obce, RO, PO VÚC) -591 40 160 18 -25 -59 -199 

 b) nerozp. subjekty samospráv (NOO, DP, nemocnice) -6 -7 -6 -4 -54 -21 1 

 c) vplyv transferov na prenesený výkon kompetencií zo ŠR 2 1 -2 36 40 0 0 

3. Saldo ostatných subjektov VS (1-2) -560 531 128 255 22 -104 -362 

Daňové príjmy a odvody bez legislatívnych zmien  -405 -300 -603 53 895 393 487 

Legislatívne zmeny -36 -39 243 49 -74 0 -42 

Vybrané nedaňové príjmy 62 166 13 -322 -932 3 40 

 - dividendy 65 76 -18 -93 -713 -2 18 

 - kapitálové príjmy (bez samospráv) -45 5 77 -157 -209 -4 20 

 - administratívne poplatky štátneho rozpočtu (221) 16 -2 -10 37 52 -3 -6 

 - z odvodu z hazardných hier (štátny rozpočet) 27 -1 4 22 23 13 8 

 - z predaja telekomunikačných licencií 0 88 -40 -130 -86 0 0 

Korekcie k čerpaniu EU fondov 0 0 0 -124 -209 -235 0 

Vybrané výdavky (vplyv na saldo) 950 656 441 564 650 213 203 

 - spolufinancovanie zo ŠR 263 232 223 260 257 47 97 

 - GAP (bez SSC) 0 121 132 207 211 24 -12 

 - odvody do rozpočtu EÚ 294 80 44 16 147 108 29 

 - úrokové náklady ŠR znížené o emisnú prémiu 394 223 42 81 35 33 89 

Hotovostné výdavky ŠR -649 -752 190 -63 -72 -101 -577 

 - hrubé mzdy -161 -188 -159 -177 -259 10 -207 

 - medzispotreba -137 -27 209 301 325 178 -128 

 - dotácie -133 -356 6 -107 -3 0 -5 

 - obstaranie kapitálových aktív -218 -181 134 -79 -135 -290 -237 

Pohľadávky a záväzky ŠR (+ŠFA, MRÚ) -23 152 -180 -93 -151 40 17 

Výdavky zdravotníctva -61 -245 58 19 -137 -227 -12 

Hospodárenie nemocníc -109 226 -22 -30 -63 0 -55 

Sociálna oblasť 47 157 88 54 -14 -24 -14 

Saldo NDS 48 48 65 147 7 -158 -111 

Saldo ŽSR 0 215 47 58 31 -15 -25 

Vývoj ostatných príjmov a výdavkov -384 246 -211 -58 91 6 -273 

4. Neočakávané vplyvy v rozpočte* -90 350 237 520 1 352 526 671 

 - z toho legislatíva -36 -39 243 49 -74 0 0 

5. Ostatné rozpočtované položky (1-4) -1 069 214 48 -288 -1 449 -710 -1 231 

A. Rozpočtované saldo** -3 873 -3 449 -3 324 -2 187 -2 000 -1 940 -996 

B.Hypotetické saldo, saldo upravené o neočakávané 
vplyvy (A+4) 

-3 873 -3 449 -3 323 -2 186 -1 999 -1 940 -325 

C. Skutočné saldo** -5 032 -2 885 -3 039 -1 954 -2 098 -2 124 -1 557 

Pozn.: * V rámci neočakávaných vplyvov v roku 2016 bol zahrnutý aj negatívny vplyv nových subjektov verejnej 
správy vo výške 31 mil. eur. 

Zdroj: RRZ, 
ŠÚSR, MF SR 

** V roku 2016 sa za rozpočtované saldo považuje saldo rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 a za skutočné saldo návrh 
rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 
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Príloha č. 15 – Zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2016 
 
Z porovnania rozpočtu na rok 2016 schváleného v roku 2014 v rámci rozpočtu verejnej správy na 
roky 2015 až 2017 s aktuálnym návrhom na rok 2016 vyplýva, že neočakávané vplyvy, najmä 
v podobe dodatočných daňových príjmov (vrátane zlepšenia výberu daní), dosiahli 0,8 % HDP. 
Negatíva v celkovej sume 1,5 % HDP zahŕňajú predovšetkým zreálnenie výdavkov v niektorých 
oblastiach, ako aj nové opatrenia vlády. Zvýšenie výdavkov nad rámec pozitív je kryté navýšením 
cieleného deficitu rozpočtu o 0,7 % HDP. 
 

Graf 29: Rozpočet na rok 2016 – príspevky k zmene deficitu súčasného návrhu rozpočtu na rok 
2016 v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 v rámci rozpočtu na roky 2015 až 2017 
 

 

 
 
 
 
 
  

Graf 29: Suma (*) obsahuje nad rámec položiek v spodnej časti grafu aj ostatné vplyvy v hodnote -6 mil. eur 

a suma (**) v kategórii pozitív navyše obsahuje vplyv nových subjektov -31 mil. eur. 

Zdroj: MF SR, RRZ 
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