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Zhrnutie 

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila dňa 12. novembra 2013 hodnotenie vládou 
schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 20161. Vzhľadom na to, že rozpočet 
bol v Národnej rade SR schválený s viacerými zmenami a zároveň sú k dispozícii nové informácie 
týkajúce sa rozpočtových rizík, RRZ považovala za potrebné svoje hodnotenie aktualizovať.  
 
Hlavným impulzom pre zmeny v rozpočte bola aktualizácia daňových prognóz koncom 
novembra 2013 vychádzajúca z nezmenenej makroekonomickej prognózy zo septembra 2013 
a následné zmeny najmä vo výdavkoch rozpočtu, ktoré vyústili aj do zlepšenia cieľovej 
hodnoty salda verejnej správy na rok 2014 z úrovne 2,83 % na 2,64 % HDP.  
 
Okrem vyšších daňových príjmov o 0,3 % HDP spôsobených najmä lepším výberom dane 
z pridanej hodnoty sa príjmy jednorazovo v roku 2014 navýšili aj o 0,1 % HDP z dôvodu 
dodatočnej refundácie výdavkov zo strany EÚ za v minulosti realizovaný projekt. Na strane 
výdavkov došlo najmä k zvýšeniu výdavkov na diaľnice, zdravotníctvo a školstvo (celkový vplyv 
0,2 % HDP). Časť týchto výdavkov bola financovaná rozpustením rezerv na dosiahnutie 
fiškálneho cieľa. Výdavky na školstvo boli realokované z už existujúcej rezervy na platy 
v školstve. Okrem toho došlo ku zvýšeniu výdavkov obcí, čo súvisí so zvýšením príjmom z dane 
príjmov fyzických osôb v dôsledku dočasného zvýšenia percentuálneho prerozdelenia tejto 
podielovej dane. 
 
Napriek tomu, že sa rozpočtový cieľ pre rok 2014 znížil o 0,2 % HDP, konsolidačné úsilie 
sa podľa prepočtov RRZ v roku 2014 zmenilo len minimálne a po zaokrúhlení zostalo 
záporné vo výške 0,5 % HDP2. Dôvodom je nárast vplyvu z jednorazových opatrení o približne 
rovnakú sumu ako bolo samotné zníženie deficitu (rozpustenie rezervy na dosiahnutie 
fiškálneho cieľa do výdavkov a dodatočné jednorazové príjmy z preplatenia výdavkov na 
výstavbu diaľnic). Štrukturálny deficit by mal dosiahnuť naďalej úroveň približne 4,0 % HDP3. 
Úprava rozpočtu tak vďaka využitiu rezerv a dodatočných príjmov na výdavky zachovala 
pôvodné tempo konsolidácie.  
 
Veľkosť identifikovaných rizík sa v porovnaní s pôvodným hodnotením zvýšila. Pozitívne 
je potrebné vnímať prediskutovanie novej daňovej prognózy a daňových opatrení na 
mimoriadnom zasadnutí Výboru pre daňové prognózy koncom novembra. Nad rámec daňovej 
prognózy prerokovanej na Výbore rozpočet obsahuje dodatočné daňové príjmy z navýšených 
mzdových výdavkov v školstve. Vzhľadom na absenciu bližších predpokladov kvantifikácie toto 
opatrenie predstavuje pre rozpočet riziko vo výške do 10 mil. eur. Na druhej strane, v prípade 
DPH došlo v roku 2013 ku zlepšeniu úspešnosti výberu príjmov. Ak sa potvrdí, že ide o dlhodobé 
zlepšenie, výnos DPH v nasledujúcich obdobiach predstavuje pozitívne riziko pre rozpočet 
verejnej správy. Zvýšenie zdrojov v zdravotníctve môže viesť k zníženiu pravdepodobnosti 

1  Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 (november 2013) 
2  Metodika EK. Podľa národnej metodiky, v ktorej sa očisťuje aj o vplyv 2.piliera, výstavbu diaľnic a platených úrokov 

sa rovnako úsilie nezmenilo a zostalo negatívne vo výške 0,7 % HDP. 
3  Deficit sa znížil o 144 mil. eur a vplyv z jednorazových opatrení narástol o 115 mil. eur. Vplyv na konsolidačné úsilie 

a výšku štrukturálneho salda je pozitívny v sume 29 mil. eur, čo je 0,04 % HDP. 
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tvorby dlhov o 50 mil. eur. Novými rizikami, na ktoré poukázala aj Európska komisia4, sú 
finančné korekcie súvisiace s EÚ fondami a posúdenie zo strany Eurostatu, či presúvanie výplaty 
dividend z roka 2013 do roku 2014 je možné považovať za príjem podľa metodiky ESA95. Na 
rozdiel od vládneho rozpočtu, aktuálne schválený rozpočet rozpustil do výdavkov rezervu na 
dosiahnutie fiškálneho cieľa, preto má vláda menej možností ako tieto vyššie riziká 
kompenzovať. 
 
Okrem rizík pre samotný deficit rozpočtu pretrvávajú riziká aj pre úroveň dlhu verejnej správy. 
Metodika ESA2010 v kombinácii s pravdepodobným znížením prognóz nominálneho HDP 
v nadväznosti na nedávne revízie HDP by bez zníženia hotovostnej rezervy štátu zvýšili 
úroveň dlhu nad 57 % HDP v roku 2014. 
 
Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií z dôvodu zvýšenia štrukturálneho deficitu. Veľkosť jednorazových 
a dočasných opatrení sa zvýšila na úroveň 1,7 % HDP, čo aj napriek zlepšeniu 
rozpočtového cieľa o 0,2 % HDP neviedlo k trvalému zlepšeniu hospodárenia rozpočtu. 
Konsolidačné úsilie zostalo záporné na úrovni 0,5 % HDP a štrukturálny deficit na 
úrovni 4,0 % HDP. Samotný cieľ pre rok 2014 je dosiahnuteľný, avšak len za predpokladu 
naplnenia príjmov z jednorazových opatrení. 
 
 
 
  

4  EK: Commission Opinion of 15.11.2013 on the Draft budgetary plan of Slovakia. EK vo svojom hodnotení uvádza, 
že vplyvy predaja núdzových zásob ropy v roku 2013 a presunu výplaty dividend na saldo verejnej správy budú 
závisieť od posúdenia týchto transakcií zo strany Eurostatu. Súčasne uvádza aj riziko negatívneho vplyvu korekcií 
súvisiacich s projektmi financovanými z fondov EÚ na saldo verejnej správy v roku 2013. 
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1. Zmeny v rozpočte verejnej správy 
 

V porovnaní s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 došlo v Národnej 
rade SR k viacerým úpravám. Východiskom zmien bola aktualizácia prognózy daňových 
a odvodových príjmov, ktorá ovplyvnila celý horizont trojročného rozpočtu. Napriek tomu 
úpravy v rozpočte sa týkali iba roku 2014. Z toho dôvodu sa RRZ v ďalšom texte zaoberá iba 
rokom 2014, v prípade ostatných rokov vychádza z cieľov stanovených vládou. Súčasne sú 
k dispozícii nové informácie týkajúce sa rozpočtových rizík, ktoré môžu ovplyvniť aj výsledok 
hospodárenia v roku 2013, preto je v úvode tejto kapitoly stručne popísaný aj aktuálny vývoj. 
 
Rok 2013 
 

Odhad deficitu na rok 2013 ministerstvo financií nezmenilo a zostáva na úrovni 2,98 % HDP. 
Vzhľadom na aktuálny vývoj však pribudli riziká, ktoré môžu zmeniť deficit oboma smermi. 
Pozitívnym rizikom sú daňové príjmy, ktoré sa v porovnaní s odhadom zapracovaným 
v návrhu rozpočtu očakávajú vyššie o 104 mil. eur5. Predaj núdzových zásob ropy sa zrealizoval 
v mierne nižšej sume (465 mil. eur) ako predpokladal odhad ministerstva (471 mil. eur). 
Negatívnym rizikom súvisiacim s touto transakciou je, na čo poukázala aj Európska komisia6, 
jej zaznamenanie v národných účtoch po posúdení zo strany Eurostatu. Inými slovami, je 
otázne, či táto transakcia ovplyvní saldo verejnej správy v metodike ESA95. Novým negatívnym 
rizikom sú finančné korekcie súvisiace s projektmi financovanými z fondov EÚ. V tomto 
prípade nie je isté, v ktorom roku a v akej sume sa tieto korekcie negatívne prejavia v deficite. 
Závisí to od okamihu konečného rozhodnutia Európskej komisie7 a toho, či po ňom dôjde 
k ďalšiemu čerpaniu prostriedkov z dotknutých projektov, ktorých sa korekcie týkajú. 
 
Rok 2014 
 

V schválenom rozpočte došlo k zlepšeniu cieľovej hodnoty deficitu verejnej správy na 
rok 2014 z 2,83 % HDP na úroveň 2,64 % HDP. Týmto sa cieľ dostal blízko hodnoty 
prezentovanej v programe stability, ale je horší v porovnaní s cieľom uvedeným v rozpočte na 
roky 2013-2015. 
 
Tab 1: Ciele v oblasti salda verejnej správy (% HDP) 
  2013 2014 2015 2016 
1. Rozpočet VS na roky 2013 až 2015 -2,9 -2,4 -1,9  
2. Návrh východísk rozpočtu VS na roky 2014 až 2016 -2,9 -2,6 -2,0 -1,3 
3. Rozpočet VS na roky 2014 až 2016 -3,0 -2,6 -2,6 -1,5 
4. Zmeny oproti RVS 2013-2015 (3-1) 0,0 -0,2 -0,6  
5. Zmeny oproti VRVS 2014-2016 (3-2) 0,0 0,0 -0,6 -0,2 

Zdroj: MF SR, RRZ 

5  Zvýšenie odhadu daňových príjmov v novembrovej prognóze Výboru pre daňové prognózy v porovnaní 
s prognózou Výboru zo septembra predstavuje 154 mil. eur. Návrh rozpočtu schválený vládou však obsahoval nad 
rámec schválenej septembrovej prognózy Výboru dodatočný príjem osobitného odvodu z podnikania 
v regulovaných odvetviach vo výške 50 mil. eur. Aktuálna prognóza Výboru neuvažuje s týmto príjmom. 

6  EK: Commission Opinion of 15.11.2013 on the Draft budgetary plan of Slovakia 
7  Prípadne od okamihu akceptovania výhrad Európskej komisie zo strany členského štátu. 
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Hlavné zmeny spočívajú vo vyšších daňových príjmoch spôsobených najmä lepším priebežným 
plnením dane z pridanej hodnoty a odvodov v roku 2013 s celkovým vplyvom 215 mil. eur8 (0,28 % 
HDP). Príjmy jednorazovo zvýši aj refundácia prostriedkov EÚ vo výške 50 mil. eur (0,07 % HDP) 
za projekt zrealizovaný v minulosti. Súčasne došlo k zrušeniu rezervy na dosiahnutie 
rozpočtového cieľa vo výške 65 mil. eur (0,09 % HDP), pričom jej veľká časť bola alokovaná na 
konkrétne výdavky. Zvýšia sa výdavky na výstavbu diaľnic o 92 mil. eur (0,12 % HDP), výdavky 
na sociálne služby o 10 mil. eur (0,01 % HDP) a kapitálové výdavky Slovenskej akadémie vied o 
3 mil. eur. Okrem štátneho rozpočtu sa zvýšia výdavky zdravotných poisťovní o 55 mil. eur (0,07 
% HDP) v nadväznosti na vyššiu platbu štátu za svojich poistencov9. Zvyšujú sa aj výdavky obcí 
o 27 mil. eur (0,04 % HDP), čo súvisí s ich vyššími príjmami z dane príjmov fyzických osôb 
v dôsledku dočasného zvýšenia percentuálneho prerozdelenia tejto podielovej dane (zo 
súčasných 65,4 % na 67 % na úkor podielu štátneho rozpočtu). 
 

Tab 2: Zmeny v salde VS oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 mil. eur % HDP 

Saldo VS - návrh rozpočtu -2 144 -2,83 
Zmena daňových príjmov 215 0,28 
Zvýšenie nedaňových príjmov (refundácia EÚ prostriedkov) 50 0,07 
Zrušenie rezervy na dodržanie rozpočtového cieľa 65 0,09 
Zvýšenie výdavkov na výstavbu diaľnic -92 -0,12 
Zvýšenie výdavkov zdravotných poisťovní -55 -0,07 
Zvýšenie výdavkov na sociálne služby -10 -0,01 
Zvýšenie výdavkov SAV -3 0,00 
Zvýšenie výdavkov obcí -27 -0,04 
Saldo VS - schválený rozpočet -2 000 -2,64 

Zdroj: MF SR, RRZ 
 

Nad rámec týchto zmien ešte došlo ďalším dvom zmenám bez vplyvu na saldo. Prvá sa týka 
presunu prostriedkov určených na zvýšenie miezd v školstve z vytvorenej rezervy do kapitoly 
ministerstva školstva vo výške 30 mil. eur. Druhá zmena súvisí s finalizáciou predaja núdzových 
zásob ropy z roku 2013 s cieľom zabezpečenia neutrálneho vplyvu na saldo verejnej správy v roku 
2014. Navýšili sa nedaňové príjmy Správy štátnych hmotných rezerv o 100 mil. eur a súčasne aj 
ich výdavky o rovnakú sumu, čo súvisí s odvedením DPH z tejto transakcie. Príjmy z DPH 
nebudú ovplyvnené, keďže Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si DPH 
zaplatenú v rámci kúpnej ceny vykompenzuje vo forme nadmerného odpočtu. 
 
Hrubý dlh 
 

Zlepšenie cieľa deficitu v roku 2014 sa premieta aj do lepšieho hotovostného schodku, čím sa pri 
nezmenenej prognóze zvyšuje hotovostná rezerva. Tá sa v prípade potreby môže použiť na 
čiastočné zníženie dlhu. Medzi negatívne riziká pre budúci vývoj verejného dlhu SR naďalej patrí 
vplyv novej metodiky ESA2010, revízie nominálneho HDP, či preberania záväzkov nemocníc.  

8     Prognóza celkových daňovo-odvodových príjmov sa zvýšila o 212 mil. eur. Po zohľadnení vplyvu sankcií (+2,9 mil. 
eur) a výdavkov na verejnoprospešný účel (+0,2 mil. eur) dosahuje vplyv aktualizácie prognóz na saldo verejnej 
správy 215 mil. eur.  

9  Negatívny vplyv na saldo vzniká z toho dôvodu, že kým platba za poistencov štátu je z pohľadu salda verejnej 
správy neutrálna (zvýšia sa výdavky štátneho rozpočtu a súčasne vzrastú príjmy zdravotných poisťovní súvisiace 
s verejným zdravotným poistením), tak výdavky z verejného zdravotného poistenia zhoršujú saldo. 
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2. Zmena štrukturálneho salda verejnej správy 
 
Na výšku štrukturálneho salda a výpočet konsolidačného úsilia malo v porovnaní s rozpočtom 
schváleným vládou pozitívny vplyv zníženie cieľového deficitu v roku 2014 z pôvodnej výšky 
2,8 % HDP na 2,6 % HDP, negatívny vplyv rozpustenie rezervy na dosiahnutie fiškálneho cieľa 
vo výške 0,1 % HDP (pôvodne znižovala výšku jednorazových opatrení) a dodatočné jednorazové 
príjmy z titulu dodatočnej refundácie EÚ prostriedkov vo výške 0,1 % HDP. Celkový vplyv vyššie 
uvedených úprav nemení závery hodnotenia RRZ, nakoľko zníženie deficitu v roku 2014 sa 
takmer v plnej miere premietne do zvýšenia jednorazových opatrení. 
 
Tab 3: Zmena štrukturálneho salda VS v rokoch 2010 až 2016 (ESA95, % HDP) 
  2010 2011 2012 2013OS 2014RVS 2015RVS 2016RVS 
1. Saldo rozpočtu (čisté pôžičky poskytnuté/ prijaté) -7,7 -5,1 -4,5 -3,0 -2,6 -2,6 -1,5 
2. Cyklická zložka -0,4 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 
3. Jednorazové efekty  -0,1 -0,2 0,5 1,0 1,7 0,4 0,4 

 - možnosť výstupu z 2. piliera   0,1 0,3    
 - DPFO - dočasné zvýšenie NČZD DPFO -0,3       
 - daň z emisných kvót (vrátane DPPO)  0,0      
 - príjmy SP z oddlženia zdravotníctva  0,1      
 - príjem DPH z PPP projektu  0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - príjmy z predaja telek. licencií  0,1      
 - odpustenie pohľ. voči nefin. spoločnostiam -0,1       
 - náklady spojené so suchom/povodňami -0,2       
 - čas. rozlíšenie záväzkov nem. a želez. spol. 0,4 -0,9      
 - mimoriadny odvod v bankovom sektore    0,1     
 - odvod z podnikania v regul. odvetviach   0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 
 - zdanenie nerozdelených ziskov z pred roku 2004     0,0    
 - mimoriadne príjmy Telekomunikačného úradu     *   
 - zvýšený odvod bankového sektora   0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
 - predaj ropných hmotných rezerv    0,6 0,0 0,0 0,0 
 - prevod peň. prostriedkov na doručiteľa     0,0   
 - dividendy 0,0 0,2 0,3 -0,4 0,8 0,2 0,2 
 - príjem z predaja vlast.štátu (majetok)     0,1   
 - JAVYS (dobrovoľný príspevok)    0,0    
 - refundácia EÚ prostriedkov v doprave     0,1   
 - splácanie NFV Cargo a.s.    0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
 - splátka NFV VHV, š.p. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1   

4. Štrukturálne saldo (metodika EK) (1-2-3) -7,2 -4,7 -4,9 -3,6 -4,0 -2,8 -1,9 
5. Zmena štrukturálneho salda (Δ4)/ 
    Konsolidačné úsilie podľa metodiky EK -0,7 2,4 -0,2 1,3 -0,5 1,3 0,9 

6. Medziročná zmena v II. pilieri 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 
7. Zmena štrukturálneho salda  
    očisteného o II. pilier (5-6) -0,7 2,4 -0,4 0,9 -0,5 1,3 0,9 

8. Medziročná zmena v platených úrokoch 0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,2 
9. Medziročná zmena vo výstavbe diaľnic 0,3 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 
10. Zmena štrukturálneho primárneho   
      salda očisteného o diaľnice a II. pilier  
      (národná metodika) (7-8-9) 

-1,1 3,0 0,3 1,0 -0,7 1,3 1,0 

11. Medziročná zmena vzťahov s EÚ 0,9 0,1 -0,3 -0,3 1,6 -0,4 -1,2 
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- príjmy z rozpočtu EÚ 0,7 0,2 -0,2 -0,2 1,5 -0,5 -1,2 
- odvod do rozpočtu EÚ -0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 

12. Fiškálny impulz (10-11) -2,0 2,9 0,6 1,3 -2,2 1,8 2,2 
p.m. produkčná medzera -1,1 -0,4 -0,4 -1,3 -1,0 -0,6 0,1 
*Kvôli signalizačnému efektu sa predmetná suma nezverejňuje.  Zdroj: RRZ 

 
V roku 2014 štrukturálny deficit10 vzrastie o 0,5 % HDP na 4,0 % HDP, a to aj napriek 
výraznejšiemu poklesu skutočného deficitu verejnej správy na 2,6 % HDP (o 0,4 % HDP) 
a priaznivejším makroekonomickým vyhliadkam. Zníženie schodku je vo veľkej miere 
spôsobené nárastom jednorazových opatrení (o 0,7 % HDP oproti roku 2013), z ktorých 
podstatnú časť predstavujú presunuté príjmy z výplat dividend s majetkovou účasťou štátu 
a očakávaný príjem z predaja frekvenčného pásma Telekomunikačného úradu. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že v ďalších rokoch nedochádza k prehodnoteniu cieľových schodkov 
alebo iným úpravám, ktoré majú vplyv na výpočet štrukturálneho salda, bude v rokoch 2015 
a 2016 priemerné konsolidačné úsilie v zmysle metodiky EK dosahovať 1,1 % za 
predpokladu, že prijaté opatrenia budú trvalého charakteru. 
 
Nasledujúca tabuľka porovnáva odhady štrukturálneho salda a jeho zmien podľa výpočtov 
rôznych inštitúcií. Závery hodnotiacej správy RRZ z novembra 2013 sa potvrdzujú. Rok 2014 je 
rokom uvoľnenia fiškálnej disciplíny. V prípade potreby naplnenia strednodobého 
rozpočtového cieľu v roku 2017 stanoveného vo forme štrukturálneho deficitu verejnej 
správy vo výške 0,5 % HDP by priemerné konsolidačné úsilie muselo dosahovať v rokoch 
2015-2017 podľa prepočtov RRZ (v zmysle metodiky EK) 1,2 % HDP, čo je veľmi 
ambiciózne. 
 
Tab 4: Zmena štrukturálneho salda VS v rokoch 2012 až 2015 (ESA95, % HDP)  
  2012 2013OS 2014RVS 2015RVS 
RRZ (metodika EK)*     
Štrukturálne saldo  -4,9 -3,6 -4,0 -2,8 
Medziročná zmena štrukturálneho salda   1,3 -0,5 1,3 
RRZ (národná metodika)*     
Medziročná zmena štrukturálneho salda   1,0 -0,7 1,3 
EK*     
Štrukturálne saldo  -4,0 -2,3 -3,1 -2,9 
Medziročná zmena štrukturálneho salda   1,7 -0,8 0,2 
MF SR (metodika EK)*     
Štrukturálne saldo  -4,4 -2,9 -3,0  
Medziročná zmena štrukturálneho salda  0,1 1,5 -0,1  
* RRZ: RVS 2014-2016 (schv. 12.12.2013) 
   EK: jesenná prognóza 
   MF SR: Komentár IFP 2013/14 

 

  

Zdroj: RRZ, MF SR, EK 

  

10  Podľa prepočtov RRZ v zmysle metodiky EK. 
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3. Riziká pre naplnenie rozpočtových cieľov 
 
Všetky riziká identifikované pri posudzovaní návrhu rozpočtu schváleného vládou zostávajú 
v platnosti. Vzhľadom na nové informácie však niektoré riziká pribudli, resp. došlo k zmene ich 
odhadu. 
 
Napriek zasadnutiu mimoriadneho Výboru pre daňové prognózy RRZ identifikovala v daňovo-
odvodových príjmoch pozitívne aj negatívne riziká. Medzi negatívne riziká patria dynamické 
efekty pri dani z príjmov právnických osôb, ktoré môžu vyplynúť z prijatia viacerých 
legislatívnych zmien súčasne (zavedenie licencií, zníženie sadzby a zmena pravidiel umorovania 
straty). Druhým negatívnym rizikom je naplnenie jednorazového zvýšenia príjmov z 
dôvodu zvýšenia miezd vo verejnej správe z titulu kolektívneho vyjednávania. Toto 
opatrenie nebolo predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy, pričom RRZ odhaduje 
riziko do 10 mil. Eur11. Na druhej strane, v prípade DPH došlo v roku 2013 ku zlepšeniu úspešnosti 
výberu príjmov. Ak sa potvrdí, že ide o dlhodobé zlepšenie, výnos DPH v nasledujúcich 
obdobiach predstavuje pozitívne riziko pre rozpočet verejnej správy. 
 
V rozpočte došlo v porovnaní s vládou schváleným návrhom k navýšeniu výdavkov na 
zdravotníctvo v roku 2014, čo by malo pri nezmenených podmienkach viesť k zníženiu nárastu 
zadlženia (nárast záväzkov) zdravotníckych zariadení, ktoré každoročne negatívne ovplyvňuje 
saldo verejnej správy. Rozpočet však uvažuje s nulovou zmenou záväzkov (podobne ako vládou 
schválený návrh rozpočtu), čo znamená, že týmto krokom by mohlo dôjsť k zníženiu 
negatívneho rizika pôvodne identifikovaného RRZ na úrovni 100 mil. eur. Vzhľadom na to, že 
takýto vývoj nemusí nastať automaticky a závisí od rozsahu poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti, RRZ uvažuje s rizikom v rozpätí 50-100 mil. eur. 
 
V prípade samospráv zostáva kvantifikácia rizík nezmenená. V porovnaní s hodnotením 
vládou schváleného návrhu rozpočtu mala RRZ k dispozícii údaje o ich hospodárení aj za tretí 
štvrťrok 2013. Tieto údaje potvrdili doterajší vývoj a závery pre rok 2014. 
 
Novým rizikom, na ktoré upozornila aj Európska komisia12, sú odložené výplaty dividend. 
Rozpočet na rok 2014 uvažuje s tým, že spoločnosti SPP a SEPS vyplatia dividendy nielen 
z hospodárskeho výsledku roku 2013, ale aj z roku 2012. V roku 2013 sa neuvažuje so žiadnymi 
riadnymi dividendami od týchto spoločností. Takýto postup nemusí byť v súlade pravidlami 
ESA95 pre zaznamenanie riadnych dividend, keďže nejde o vyrovnávanie ich toku v čase. 
Znamená to, že časť dividend pripadajúca na hospodársky výsledok roku 2012 (v sume 437 mil. 
eur) by nemusela byť považovaná za riadne dividendy, t.j. podľa ESA95 by neboli príjmom 
verejnej správy v roku 2014. V prípade, že sa tieto transakcie zrealizujú, jej metodicky správne 
zaznamenanie posúdi Eurostat. 
 

11  Neistota vyplýva najmä z toho, že opatrenie nie je konzistentné s aktuálnou makroekonomickou prognózou. 
Mechanický prepočet vypočítaný len na základe dodatočných výdavkov na mzdy môže viesť k nadhodnoteniu 
pozitívneho vplyvu, keďže makroekonomický scenár mohol počítať pri danom rozpočtovom cieli napríkald 
s výdavkami na medzispotrebu, z ktorej by za iných okolností plynula DPH.  

12  EK: Commission Opinion of 15.11.2013 on the Draft budgetary plan of Slovakia 
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Ďalším rizikom sú finančné korekcie súvisiace s projektmi financovanými z fondov EÚ. 
V tomto prípade nie je ešte známa ich výška, ani to, v ktorom roku sa negatívne prejavia 
v deficite. 
 
Z hľadiska krytia rizík došlo k zrušeniu rezervy na splnenie rozpočtového cieľa, čím sa znížil 
priestor na ich kompenzáciu. 
 
Tab 5: Prehľad rizík a rezerv rozpočtu na rok 2014 (mil. eur) 

Riziká pre naplnenie rozpočtových cieľov Krytie rizika  

1. Nenaplnenie dodatočných daňových príjmov z navýšenia 
miezd školstve 10 bez 

kvantifikácie 

  
  

lepší výber daní  
  

 

2. Podhodnotenie bežných výdavkov samospráv 120-180   

3. Podhodnotenie nákladov na zdravotníctvo (nerozpočtovaný 
nárast záväzkov)  50-100 

 
 
 

200-300 

 
 

potenciálna úspora 
na 

spolufinancovaní 
v roku 2014 

4. Vklady do základného imania (Eximbanka, SZRB) max. 100 

 

5. Výpadok príjmov z predaja emisných kvót   

6. Nižší vplyv z ESO (Nižšie príjmy z predaja majetku a menšie 
úspory výdavkov) 50-100 

7. Negatívny vplyv z dôvodu presunu výdavkov z roka 2013   

8. Presun nevyčerpaných EÚ prostriedkov a príslušného 
spolufinancovania do ďalších rokov* 400 

9. Neuznanie presunutých príjmov z dividend za príjem podľa 
ESA95 437 

10. Korekcie súvisiace s čerpaním fondov EÚ bez 
kvantifikácie 

11. Zmena metodiky ESA2010 bez 
kvantifikácie  

Riziká z pohľadu čistého bohatstva bez vplyvu na saldo rozpočtu Krytie rizika 

1. Zníženie hodnoty majetku štátu z dôvodu predaja majetku 
štátu (ESO) 54    

2. Zníženie hodnoty majetku štátu z dôvodu obmedzenia 
kapitálových výdavkov 

bez 
kvantifikácie    

3.Predaj aktív štátnych podnikov (CARGO) a použitie týchto 
príjmov na bežné výdavky 98    

4. Použitie aktív z odvodu finančných inštitúcií na bežné výdavky 
a vznik podmienených výdavkov 160     

* Ide o riziko pre celý horizont rozpočtu 2014-2016 a nemusí sa prejaviť hneď v roku 2014. Zdroj: RRZ 
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Príloha č. 1 – Zmeny v rozpočte na rok 2014 
 
Tab 6: Zmeny v salde VS oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 mil. eur % HDP 

Saldo VS - návrh rozpočtu -2 144 -2,83 

Zmena daňových a odvodových príjmov 215 0,28 
 - štátny rozpočet 161 0,21 
 - štátne finančné aktíva 0 0,00 
 - obce 26 0,03 
 - VÚC -2 0,00 
 - Sociálna poisťovňa 23 0,03 
 - zdravotné poisťovne 6 0,01 

Zvýšenie nedaňových príjmov (refundácia EÚ prostriedkov) 50 0,07 
Zvýšenie výdavkov zdravotných poisťovní -55 -0,07 
Zvýšenie výdavkov na sociálne služby -10 -0,01 
Zvýšenie výdavkov na výstavbu diaľnic -92 -0,12 

 - financované z príjmov z refundácie -50 -0,07 
 - financované z rezervy na dodržanie rozpočtového cieľa -42 -0,06 

Zvýšenie výdavkov SAV -3 0,00 
Zvýšenie výdavkov obcí -27 -0,04 
Zrušenie rezervy na dodržanie rozpočtového cieľa 65 0,09 

 - alokované na sociálne služby 10 0,01 
 - alokované na výstavbu diaľnic 42 0,06 
 - alokované na výdavky SAV 3 0,00 
 - alokované na transfer VÚC 1 0,00 
 - nealokované (použité na zlepšenie salda VS) 9 0,01 

Presuny prostriedkov súvisiace s navyšovaním miezd v školstve 0 0,00 
 - zrušenie rezervy na mzdy v školstve 34 0,05 
 - zvýšenie výdavkov ministerstva školstva na mzdy v školstve -30 -0,04 
 - zvýšenie rezervy na kolektívne vyjednávanie -4 -0,01 

Finalizácia predaja núdzových zásob ropy 0 0,00 
 - nedaňové príjmy SŠHR z predaja 100 0,13 
 - úhrada DPH zo strany SŠHR -100 -0,13 

Ostatné zmeny 0 0,00 
Saldo VS - schválený rozpočet -2 000 -2,64 

 Zdroj: RRZ 
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Príloha č. 2 – Aktualizácia prognózy daní a odvodov 
 
Ministerstvo financií SR dňa 27.11.2013 zvolalo mimoriadne zasadnutie Výboru pre daňové 
prognózy, na ktorom boli prerokované nové daňovo-odvodové prognózy pre účely aktualizácie 
vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016. Prognóza celkových daňovo-
odvodových príjmov sa v roku 2014 zvýšila o 212 mil. eur. 
 
Hlavnými dôvodmi boli najmä lepšie priebežné plnenie daňových príjmov v roku 2013 ako aj 
fiškálne vplyvy zmien v daňovo-odvodovej legislatíve. Makroekonomické prognózy neboli 
aktualizované a pre účely rozpočtu boli použité rovnaké makropredpoklady ako vo vládnom 
návrhu.  
 
Aktualizácia prognózy daňovo-odvodových príjmov z titulu lepšieho priebežného plnenia 
zvýšila príjmy rozpočtu o viac ako 200 mil. eur v rokoch 2014-2016 (0,3 % HDP), pričom hlavným 
dôvodom bolo najmä zvýšenie prognózy výnosu DPH. 
 
Tab 7: Zmena prognózy RVS2014-2016 v porovnaní s vládnym NRVS2014-2016  
(vplyvom priebežného vývoja v roku 2013) 

Ukazovateľ Prognóza 

ESA95, tis. eur 2014 RVS 2015 RVS 2016 RVS 
DPFO zo závislej činnosti -5 493 -5 783 -6 091 
DPFO z podnikania -1 566 -1 665 -1 750 
Daň z príjmov právnických osôb  -1 0 0 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 0 0 0 
Daň z pridanej hodnoty 182 019 188 566 195 927 
Spotrebné dane 0 0 0 
Osobitný a mimoriadny odvod vybraných fin. inštitúcií -250 -177 -187 
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 0 0 0 
Sociálna poisťovňa 31 714 32 908 34 196 
Zdravotné poisťovne 10 078 6 436 6 701 
Daňové a odvodové príjmy VS 216 502 220 286 228 797 
Daňové a odvodové príjmy VS (% HDP) 0,3 0,3 0,3 
   Zdroj: MF SR 

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v hodnotiacej správe konštatovala, že vládny návrh rozpočtu 
VS obsahuje viaceré legislatívne opatrenia, ktoré neboli predmetom septembrového zasadnutia 
VpDP. Zároveň upozornila na niektoré riziká spojené s odhadmi legislatívnych zmien u dane 
z príjmov právnických osôb (najmä zníženie sadzby DPPO na 22 %). Tieto opatrenia boli 
ministerstvom revidované a prerokované na mimoriadnom zasadnutí VpDP v novembri. 
Aktualizácia vplyvu opatrení obsiahnutých už v návrhu rozpočtu znížila prognózu daňových 
príjmov o približne 28 mil. eur v roku 2014.  
 
Nad rámec vládneho návrhu rozpočtu boli do aktuálnej prognózy zahrnuté aj nové legislatívne 
opatrenia týkajúce sa najmä zmien v dani z príjmov ako aj odvodová úľava pre dlhodobo 
nezamestnaných (RRZ upozorňovala, že toto opatrenie by malo byť zahrnuté v rozpočte). 
Najvýznamnejším novým opatrením z hľadiska dodatočných daňových príjmov je zmena 
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pravidiel umorovania straty v prípade z príjmov. Podľa nej sa doba umorovania skracuje zo 7 na 
4 roky pričom strata sa bude musieť umorovať rovnomerne (teda nie v ľubovoľnej výške 
v ľubovoľnom roku ako dnes). Nové legislatívne opatrenia boli prerokované na mimoriadnom 
zasadnutí Výboru pre daňové prognózy. Podľa MF SR by tieto opatrenia mali zvýšiť daňové 
príjmy rozpočtu o 23 mil. eur v roku 2014.  
 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo vládnom návrhu rozpočtu identifikovala dva 
nesystémové prvky v prognóze daní, ktoré zároveň neboli predmetom rokovania VpDP. Išlo 
o jednorazové zvýšenie daňovej prognózy v roku 2014 (iba v roku 2014) z titulu predpokladaného 
zlepšenia úspešnosti výberu DPH o 250 mil. eur (spolu s vytvorením rezervy na výdavkoch 
v rovnakej výške) a dodatočné príjmy z titulu zvýšenia miezd vo verejnej správe z titulu 
kolektívneho vyjednávania. Rozpočet verejnej správy s týmito opatreniami uvažuje naďalej 
v nezmenenej výške, pričom obe opätovne neboli diskutované a schválené VpDP. 
 
Tab 8: Zmena prognózy vplyvom legisl. a iných predpokladov v porovnaní s NRVS2014-2016  

  RVS 2014-2016 zmena oproti 
NRVS 2014-2016 

ESA95, tis. eur   2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1.Zavedenie licencií pre obch. spoločnosti A 112 041 108 150 104 596 -8 718 -18 647 -28 541 

2.Zníženie sadzby DPPO z 23 % na 22 % A -56 448 -60 000 -63 397 -19 923 -21 177 -22 375 

3.Predĺženie osobitného odvodu v regul. odvetviach 
(čistý efekt) A 79 707 83 768 88 044 1 022 1 074 1 129 

SPOLU (1-3)  135 299 131 918 129 243 -27 620 -38 750 -49 787 

4.Zmena v pravidlách umorovania straty - novela 
zákona o dani z príjmov N 37 163 26 430 24 604 37 163 26 430 24 604 

5.Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných N -5 351 -8 909 -9 313 -5 351 -8 909 -9 313 

6.Zmena zdaňovania motor. vozidla - novela zákona 
o dani z príjmov N -7 809 -7 809 -7 809 -7 809 -7 809 -7 809 

7.Ostatné zmeny v zákone o dani z príjmov N -675 -698 -719 -675 -698 -719 

SPOLU (4-7)  23 328 9 014 6 762 23 328 9 014 6 762 

8.Zvýšenie miezd vo verejnej správe (kolektívne 
vyjednávanie) X 34 473 0 0 0 0 0 

9.Zvýšenie úspešnosti výberu DPH (pokryté 
rezervou) X 250 000 0 0 0 0 0 

SPOLU (8-9)  284 473 0 0 0 0 0 

SPOLU (1-9)  443 100 140 932 136 005 -4 292 -29 736 -43 025 

A – aktualizácia kvantifikácie opatrení, ktoré boli zahrnuté v NRVS 2014-2016 - boli 
prerokované na mimoriadnom VpDP 
N – nové opatrenia, prerokované mimoriadnym VpDP, ktoré neboli zahrnuté v NRVS 
2014-2016 
X – opatrenia, ktoré neboli schválené Výborom pre daňové prognózy 
 

 

Zdroj: MF SR 
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Napriek tomu, že aktualizácia daňovej prognózy priniesla zlepšenie výhľadu najmä v oblasti 
výberu DPH, v porovnaní s RVS 2013-2015 sú aktuálne prognózy daňových príjmov výrazne 
horšie o 0,7 % a 1,8 % HDP v rokoch 2014 a 2015. 
 
Tab 9: Zmena prognózy daňových a odvodových príjmov RVS2014-2016 voči RVS2013-2015 

ESA95, tis. eur 2014  2015  
DPFO zo závislej činnosti -84 177 -169 141 
DPFO z podnikania -24 771 -27 942 
Daň z príjmov právnických osôb  -310 236 -398 936 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou -39 714 -60 497 
Daň z pridanej hodnoty 292 814 -257 733 
Spotrebné dane -144 105 -203 518 
Osobitný a mimoriadny odvod vybraných fin. inštitúcií -42 351 11 525 
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 102 188 107 395 
Sociálna poisťovňa -169 625 -258 298 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo + dlžné -169 625 -258 298 
transfer úspor z DSS do SP- od vystúpených 0 0 

Zdravotné poisťovne -101 769 -151 980 
Daňové a odvodové príjmy VS -532 973 -1 425 684 
Daňové a odvodové príjmy VS (% HDP) -0,7 -1,8 
  Zdroj: MF SR 

 
Z pohľadu negatívnych rizík prognózy daňových a odvodových príjmov rozpočtu verejnej správy 
na roky 2014 až 2016, najväčšiu neistotu predstavujú odhady rozpočtových vplyvov zmien 
u dane z príjmov právnických osôb. Dôvodom je fakt, že dochádza súčasne ku viacerým 
výrazným zmenám (zavedenie licencií, zníženie sadzby a zmena pravidiel umorovania straty), 
ktoré spoločne môžu viesť ku dynamickým efektom, s ktorými sa neuvažovalo. Podľa RRZ, práve 
dynamické efekty predstavujú neistotu ohľadom naplnenia príjmov z týchto zmien.  
 
Ďalším rizikom rozpočtu z pohľadu daňovo odvodových príjmov je jednorazové zvýšenie 
daňových príjmov z dôvodu zvýšenia miezd vo verejnej správe z titulu kolektívneho 
vyjednávania. Pri predpoklade, že uvedené opatrenie bolo finančne pokryté úsporou iných 
výdavkov (napríklad tovarov a služieb), ktoré podliehajú DPH, dodatočné daňové príjmy sú iba 
z rozdielneho zaťaženia týchto výdavkov (mzdy vs. spotreba). Riziko podľa RRZ predstavuje 
približne 10 mil. Eur. 
 
Na druhej strane, existujú indikácie, že v prípade DPH došlo ku zlepšeniu úspešnosti výberu 
príjmov. V prípade ak sa potvrdí, že ide o dlhodobé zlepšenie, výnos DPH v nasledujúcich 
obdobiach predstavuje pozitívne riziko pre rozpočet verejnej správy. 
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Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy 

na roky 2014 až 2016 (december 2013) 
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