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1 Zhrnutie hodnotenia návrhu rozpočtu 
 
Vláda predložila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, v ktorom predstavuje svoje 
rozpočtové ciele v období výrazného ekonomického poklesu spôsobeného pandémiou 
ochorenia COVID-19 a nadväzujúceho zhoršenia stavu verejných financií. Oproti pôvodne 
rozpočtovanému deficitu verejnej správy v roku 2020 na úrovni 0,5 % HDP vláda odhaduje 
nárast schodku na úroveň 9,7 % HDP. V roku 2021 návrh rozpočtu predpokladá medziročné 
zlepšenie deficitu na úroveň 7,4 % HDP. Rozpočtovým cieľom v rokoch 2022 a 2023 je 
dosiahnutie deficitu verejnej správy vo výške 5,4 % HDP a následne vyrovnaného hospodárenia, 
pričom vláda v súčasnosti nemá pre tieto roky pripravené opatrenia, ktoré by viedli 
k dosiahnutiu týchto cieľov. Vplyvom nastavenia aktuálneho návrhu rozpočtu by deficit mal 
postupne klesať k úrovni 5,7 % HDP do roku 2023. 
 
Návrh rozpočtu predpokladá výrazné navýšenie hrubého dlhu z úrovne 48,5 % HDP v roku 2019 
na úroveň 62,2 % HDP v roku 2020 a následný rast až k úrovni 69,4 % HDP na konci roku 2023. 
Nárast je spôsobený vplyvom pandémie, ako aj vysokými úrovňami štrukturálnych deficitov 
z dôvodu rastu iných verejných výdavkov. Navýšenie dlhu spôsobí, že počnúc rokom 2020 dlh 
prekročí horný limit sankčných pásiem ústavného zákona a nad horným limitom zotrvá počas 
celého prognózovaného obdobia. 
 
Cieľom stanovísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ, Rada) 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 zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií 
a plnenie národných fiškálnych pravidiel. S týmto cieľom RRZ poukazuje na nasledujúce hlavné 
závery svojho hodnotenia: 
 
• Dlhodobá udržateľnosť verejných financií stále ostáva v zóne vysokého rizika. Očakávaná 

fiškálna politika prispieva k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií 
o 0,5 % HDP. Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti by tak bolo potrebné do budúcnosti 
zvýšiť príjmy a/alebo znížiť výdavky až v objeme približne 7 mld. eur (7,4 % HDP). 
 

• Zníženie vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti bezpečne do pásma stredného 
rizika by malo byť hlavným cieľom vlády v strednodobom horizonte. Vláda by preto 
mala čo najskôr zverejniť konkretizovanú trajektóriu konsolidácie kumulatívne na úrovni 
najmenej 1,5 % HDP do konca roku 2023 a prijať iné opatrenia s dlhodobým vplyvom, najmä 
v dôchodkovom systéme, ktoré zlepšia udržateľnosť verejných financií o dodatočných 
1,5 % HDP. 

 
• Rok 2020 je východiskovým rokom pre zostavenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 

2021 až 2023. Ak do konca roka nebudú prijaté dodatočné opatrenia, deficit môže 
v roku 2020 dosiahnuť 7,7 % HDP. V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády 
to predstavuje zlepšenie salda, pozitívne riziko súvisí najmä s nižším očakávaným čerpaním 
výdavkov na riešenie pandémie, ako aj s lepším hospodárením ostatných subjektov VS.  

 
• Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s rozpočtovým cieľom iba v roku 2021, nie v ďalších 

rokoch. V prípade roku 2023 síce rozpočtový cieľ formálne rešpektuje legislatívu 
(požiadavka na vyrovnaný rozpočet z dlhovej brzdy), ale je označený za nerealistický. 
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Chýba v ňom informácia o tom, aké strednodobé ciele považuje za realistické a aká 
by mala byť stratégia verejných financií za horizontom roka 2021. 

 
• V roku 2021 môže podľa odhadu Rady dosiahnuť deficit 7,1 % HDP s následným 

poklesom na 6,2 % HDP v roku 2022 a opätovným nárastom na 6,3 % HDP v roku 
2023. Rada považuje za dôležité, aby bol deficit znižovaný rýchlejšie, takémuto vývoju však 
bráni ďalšie zhoršenie štrukturálneho salda v roku 2021 nad rámec roka 2020, 
predpokladané dopady nákupov vojenských zariadení v rezorte obrany a absencia 
akýchkoľvek konsolidačných opatrení v rokoch 2022 a 2023. 

 
• Štrukturálny deficit by sa z úrovne 2,3 % HDP v roku 2019 postupne zhoršil počas 

krízových rokov 2020 a 2021 na úroveň 5,7 % HDP. Po zohľadnení dočasne vysokých 
nákupov v rezorte obrany v rokoch 2022 a 2023 by štrukturálny deficit klesol do roku 
2023 na 5,0 % HDP. Čistý príspevok konsolidačných opatrení prijatých vládou k trvalej 
zmene salda VS bude negatívny a v roku 2021 dosiahne 0,3 % HDP. V pokrízových rokoch 
2022 a 2023 je konsolidačné úsilie vlády takmer nulové. 

 
• Na základe odhadu vývoja salda verejnej správy RRZ očakáva, že dlh môže v roku 2020 

dosiahnuť úroveň 62,1 % HDP, čím by prekročil horný limit sankčných pásiem 
dlhovej brzdy. Okrem krízy bude na dlh negatívne vplývať prudké zvýšenie štrukturálneho 
deficitu, ktoré vzniklo predkrízovou hospodárskou politikou. Bez dodatočných opatrení 
bude viesť pretrvávajúca vysoká úroveň týchto deficitov k nárastu dlhu o 15,7 mld. eur 
k úrovni 67,8 % HDP na konci roku 2023. V kombinácii s postupným poklesom hraníc 
sankčných pásiem by to znamenalo, že dlh bude zotrvávať nad horným limitom dlhovej 
brzdy, pričom vzdialenosť od hranice sa bude zvyšovať. Z pohľadu dosiahnutia 
dlhodobej udržateľnosti je v tejto chvíli dôležitejšie mať strednodobú stratégiu, 
ktorá zníži štrukturálny deficit v prvom kroku k úrovni 3 % HDP, aby sa stabilizoval 
dlh. Následné neskoršie smerovanie k vyrovnanému štrukturálnemu saldu by sa aj vplyvom 
ekonomického rastu prejavilo v prudkom znižovaní dlhu. 

 
 

• V prípade lepšieho než predpokladaného ekonomického vývoja je potrebné všetky 
pozitíva striktne premietnuť do zlepšenia hospodárenia rozpočtu. Zavedenie 
výdavkových limitov, alebo aspoň dodržiavanie ich princípov, by malo k tomu cieľu výrazne 
pomôcť. Príležitosťou sú prostriedky z Fondu obnovy1, ktoré okrem konsolidácie rozpočtu 
by mohli výrazne pomôcť aj pri tlmení dopadov horšieho ekonomického vývoja oproti 
predpokladom. 
 

• V prípade horšieho než predpokladaného ekonomického vývoja je potrebné 
stimulovať ekonomiku vo forme dočasných cielených opatrení bez zvyšovania 
mandatórnych výdavkov do budúcnosti. 
 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi RRZ vníma kvalitatívny posun v prístupe 
k rozpočtovaniu, ktorý môže viesť k zvýšeniu efektívnosti vynakladaných zdrojov 
a vyššej hodnote za peniaze. Vo väčšej miere došlo k prepojeniu revízií výdavkov 
s rozpočtovým procesom, keďže sa do návrhu rozpočtu zapracovali opatrenia identifikované 
revíziami aj v iných oblastiach ako v sektore zdravotníctva (zníženie zamestnanosti na vysokých 
školách, počtu policajtov a zamestnancov v štátnej správe). Pozitívom je aj zmena v prístupe 

 
1  Na EÚ úrovni je to Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility), z ktorého 

ako krajina budeme môcť čerpať peniaze na základe Plánu obnovy a odolnosti. 
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k rozpočtovaniu investícií, ktorej cieľom je zohľadnenie pripravenosti a ekonomickej 
návratnosti nových investícií. Takisto rozpočtovanie podľa oblastí vrátane identifikovania 
kľúčových ukazovateľov môže byť základom rozpočtovania orientovaného na výsledky. 
Na druhej strane prezentácia návrhu rozpočtu podľa oblastí je zatiaľ menej prehľadná z hľadiska 
posúdenia možných rizík a zapracovaných opatrení (nerozlišujú sa zdroje financovania 
výdavkov, zahŕňajú sa aj výdavky, ktoré nie sú podľa metodiky ESA2010 výdavkami, vo viacerých 
prípadoch chýba popis vývoja v roku 2021). Naďalej pretrváva netransparentné rozpočtovanie 
príjmov z dividend.  
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2 Fiškálny rámec 
 

Vláda predstavila návrh rozpočtu, ktorý je zostavený v súlade s rozpočtovým cieľom iba v roku 
2021, nie v ďalších rokoch. V rozpočte chýba informácia o tom, aké strednodobé ciele považuje 
vláda za realistické a aká by mala byť stratégia verejných financií na najbližšie obdobie. 
 

Tab 1: Porovnanie očakávaného salda a dlhu v návrhu RVS s odhadom RRZ (v % HDP) 
  2019 2020 2021 2022 2023 

 Saldo - ciele vlády (v čase schvaľovania rozpočtu) 0,0 -0,5 -7,4 -5,4 - 

 Saldo rozpočtu NRVS 2021-2023 -1,4 -9,7 -7,4 -6,2 -5,7 

 Saldo rozpočtu podľa odhadu RRZ -1,4 -7,7 -7,1 -6,1 -6,3 

- rozdiel 0,0 2,0 0,3 0,1 -0,6 

 Hrubý dlh rozpočtu NRVS 2021-2023 48,5 62,2 65,0 68,1 69,4 

 Hrubý dlh rozpočtu podľa odhadu RRZ 48,5 62,1 63,8 65,9 67,8 

- rozdiel 0,0 -0,1 -1,2 -2,2 -1,6 
  Zdroj: MF SR, RRZ 

 

Na základe v súčasnosti známych informácií a predpokladu, že vláda neprijme dodatočné 
opatrenia, deficit verejnej správy sa podľa odhadov Rady mierne zlepší z úrovne 7,7 % HDP 
v roku 2020 na 6,3 % HDP v roku 2023. Rada považuje za dôležité, aby bol deficit znižovaný 
rýchlejšie, takémuto vývoju však bráni ďalšie zhoršenie štrukturálneho salda v roku 2021 nad 
rámec roka 2020, predpokladané dopady nákupov vojenských zariadení v rezorte obrany 
a absencia konsolidačných opatrení, ktoré by prispeli k zlepšeniu štrukturálneho salda v rokoch 
2022 a 2023 nad rámec vývoja v scenári nezmenených politík. 
 

Odhady vývoja deficitu Radou sú v prvých dvoch rokoch, na rozdiel od minulosti, lepšie ako sú 
rozpočtované vládou. Z tohto pohľadu je možné hodnotiť predložený rozpočet ako realistický, 
aj napriek tomu, že v rámci štruktúry rozpočtu boli identifikované riziká aj pozitíva v niektorých 
položkách. 
 

Znižovanie štrukturálneho deficitu smerom k vyrovnanému rozpočtu si po kríze vyžiada 
niekoľkoročný ambiciózny konsolidačný plán, ktorý v návrhu rozpočtu úplne chýba2. Potreba 
konsolidácie je umocnená vysokým štrukturálnym deficitom, potrebou zastaviť ďalší nárast dlhu 
a chýbajúcimi konkretizovanými štrukturálnymi reformami, napríklad komplexnou reformou 
dôchodkov, ktoré by mohli zásadnejšie znížiť v súčasnosti vysoké riziko dlhodobej 
udržateľnosti. 
 

Zníženie vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti bezpečne do pásma stredného rizika 
by malo byť hlavným cieľom vlády v strednodobom horizonte. Tento cieľ, aj vzhľadom 
na stále podchladenú ekonomiku, by bolo vhodné dosiahnuť spôsobom, ktorý neohrozí 
postupné oživovanie ekonomiky. Vláda by preto mala zverejniť konkretizovanú 
trajektóriu konsolidácie kumulatívne na úrovni najmenej 1,5 % HDP do konca roku 2023 
a prijať iné opatrenia s dlhodobým vplyvom, najmä v dôchodkovom systéme, ktoré 
zlepšia udržateľnosť verejných financií o dodatočných 1,5 % HDP. V prípade lepšieho 
než predpokladaného ekonomického vývoja, napríklad vplyvom čerpania európskych 
prostriedkov z Fondu obnovy, je potrebné všetky pozitíva striktne premietnuť 
do zlepšenia hospodárenia rozpočtu. Zavedenie výdavkových limitov, alebo aspoň 
dodržiavanie ich princípov, by malo k tomu cieľu výrazne pomôcť.  

 
2  Návrh rozpočtu uvažuje na rok 2022 so zlepšením štrukturálneho salda o 1 % HDP bez špecifikovania väčšiny 

(0,8 % HDP) potrebných opatrení. 
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2.1 Konsolidačné úsilie vlády 
 

Štrukturálny deficit, ktorý je očistený o vplyv výkyvov ekonomického vývoja a iných 
jednorazových a dočasných opatrení, sa počas krízových rokov 2020 a 2021 zhorší oproti 
predkrízovému roku 2019 o 3,4 % HDP na úroveň 5,7 % HDP. V ďalších dvoch rokoch 
sa štrukturálny deficit zlepší o 0,7 % HDP a v roku 2023 dosiahne 5,0 % HDP. V porovnaní 
s predkrízovou úrovňou roka 2019 tak bude na konci rozpočtového horizontu stále horší viac 
ako dvojnásobne. 
 

Jedným z rozdielov ovplyvňujúci štrukturálne saldo v porovnaní so saldom v metodike ESA2010 
sú predpokladané dopady nákupov vojenských zariadení v rezorte obrany3. Oproti 
minulosti ide o najvýraznejší a jasne identifikovateľný nárast s vplyvom takmer 1 % HDP v roku 
2023. Rada predpokladá, že ide o dočasný vplyv, preto je potrebné takéto jednorazové náklady 
pri interpretácii štrukturálneho salda zohľadniť. 
 

Tab 2: Zmena štrukturálneho salda VS v rokoch 2019 až 2023 podľa RRZ (ESA2010, % HDP) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1. Saldo verejnej správy -1,4 -7,7 -7,1 -6,1 -6,3 

2. Cyklická zložka 1,0 -1,3 -0,5 -0,5 -0,4 

3. Jednorazové efekty  0,0 -1,5 -0,9 0,0 0,0 

4. Štandardné štrukturálne saldo (1-2-3)/Fiškálny kompakt* -2,3 -4,9 -5,7 -5,7 -5,9 

5. Zmena štrukturálneho salda (Δ4)/ Fiškálny kompakt* -0,3 -2,6 -0,8 0,0 -0,2 

6. Jednorazové investície v obrane 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,9 

7. Štrukturálne saldo (4-6) -2,3 -4,9 -5,7 -5,3 -5,0 

8. Zmena štrukturálneho salda (Δ7) -0,3 -2,6 -0,8 0,4 0,3 

9. Saldo verejnej správy v NPC scenári  -7,7 -6,7 -5,8 -6,0 

10. Štrukturálne saldo v NPC scenári  -4,9 -5,3 -4,9 -4,7 

11. Zmena štrukturálneho salda v NPC scenári    -0,4 0,4 0,2 

12. Veľkosť opatrení (1-9)   -0,4 -0,3 -0,3 

13. Konsolidačné úsilie vlády (8-11)   -0,4 0,0 0,1 

14. Iné faktory4 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 

 - Opatrenia bez vplyvu na dlhodobú udržateľnosť -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 

 - PPP projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Úrokové náklady 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

15. Opatrenia vlády s vplyvom na iné faktory** 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

16. Zmena štrukturálneho salda po zohľadnení iných faktorov  
    (8-14) 

-0,3 -2,3 -0,7 0,5 0,3 

17. Spresnené konsolidačné úsilie vlády (13-15)     -0,3 0,0 0,1 

18. Verejné investície (obrana)  0,2 0,2 0,4 0,8 1,3 

* Ide o výpočet štrukturálneho salda a jeho zmeny podľa metodiky hodnotenia pravidla 
vyrovnaného rozpočtu (Fiškálny kompakt). 
** Zahŕňa vplyv zrušenia odvodu finančných inštitúcií od roku 2021. 
Pozn.: šedým podfarbením sú zvýraznené krízové roky. 

Zdroj: RRZ 

 

 
3  Ide najmä o výdavky na nákup stíhačiek, ktoré v metodike ESA2010 ovplyvnia saldo VS nie v čase hotovostnej 

úhrady preddavkových platieb, ale v rokoch dodania, t.j. v rokoch 2022 a 2023.  
4  Ide o faktory, ktoré nemajú vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií (2. pilier dôchodkového systému, 

odvod vybraných finančných inštitúcií), faktory priamo nesúvisiace s aktuálnym vývojom verejných financií 
(úrokové náklady) a faktory vykazované mimo sektora verejnej správy, ktoré v budúcnosti zhoršia hospodárenie 
(výstavba diaľnic cez PPP projekty). 
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Na posúdenie toho, do akej miery je odhadovaná zmena štrukturálneho salda ovplyvnená 
opatreniami vlády resp. inými externými faktormi, je potrebné porovnať jeho vývoj so scenárom 
nezmenených politík (NPC scenár zostavený RRZ5). Štrukturálny deficit by sa bez zásahov 
vlády zlepšil do roku 2023 celkovo o 0,2 % HDP v porovnaní s rokom 2020. 
 
Opatrenia vlády prispievajú k prehlbovaniu deficitu celkovo o 1 % HDP počas 
nasledujúcich troch rokov. Na strane výdavkov sa očakáva realizácia úspory v rámci 
kapitálových výdavkov a kompenzácií, nepatrná v rámci medzispotreby. Vládou plánované 
vyššie sociálne transfery (sociálne dávky, dôchodkové dávky, transfery zdravotníckym 
zariadeniam) a subvencie však prispievajú k výraznejšiemu prehlbovaniu deficitu6. Príjmové 
opatrenia budú iba čiastočne kompenzovať výdavkové opatrenia. 
 
Čistý príspevok opatrení prijatých vládou7 k trvalej zmene salda VS bude negatívny 
a v roku 2021 dosiahne 0,3 % HDP. V pokrízových rokoch 2022 a 2023 je konsolidačné 
úsilie vlády takmer nulové. 
 

 

Box 1: Porovnanie salda VS a štrukturálneho salda VS v rokoch 2018 až 2023 
 

Nižšie umiestnené grafy prezentujú saldo VS a odhady štrukturálneho salda VS v rokoch 2018 až 2023 
rôznych inštitúcií: EK (jesenná prognóza8), MMF, NBS, RRZ a MF SR (Návrh rozpočtu VS na roky 2021-
2023). RRZ štandardne kvôli lepšej porovnateľnosti prezentuje aj prognózu OECD, avšak detailnejšia 
prognóza OECD za jednotlivé krajiny (Economic Outlook) nebola zverejnená. Vzniknuté rozdiely 
v prípade štrukturálneho salda sú spôsobené inou výškou odhadovaného deficitu, odlišným odhadom 
veľkosti cyklickej zložky (produkčnej medzery) a zohľadnenými jednorazovými vplyvmi. Štrukturálne 
saldo bude v nasledujúcom období dosahovať relatívne vysoké záporné hodnoty. 
 
 

Graf 1: Saldo VS v rokoch 2018 až 2023 
(ESA2010, % HDP)*  

 
Graf 2: Štrukturálne saldo VS v rokoch 2018 
až 2023 (ESA2010, % HDP)* 

 

 

 
* Odhady MMF, RRZ a MF SR sú k dispozícii až do roku 2023. Prognóza NBS (P3Q) a EK pokrýva horizont do roku 2022. 

Zdroj: RRZ, MF SR. NBS. MMF  Zdroj: RRZ, MF SR. NBS. MMF 
  

 
5  Za predpokladu, že by vláda neprijala žiadne nové opatrenia po roku 2020, verejné financie by sa vyvíjali podľa 

existujúcej legislatívy a rozpočtové položky by boli determinované výlučne makroekonomickým vývojom. 
Podrobnejšie k NPC scenáru RRZ v kapitole 2.3 a v prílohe č. 7. 

6  V roku 2021 o 0,5 % HDP, v ďalších rokoch 0,6 % HDP, resp. 0,7 % HDP. 
7  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. 

8  Prognóza EK v roku 2022 vychádza z tzv. scenára nezmenených politík. 

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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Aktuálna kríza spôsobená pandemickým ochorením COVID-19 spôsobila výrazné prepady 
v ekonomickej aktivite, čo sa automaticky premietlo aj do odhadu potenciálneho produktu a následne 
produkčnej medzery. Výrazná neistota ohľadom ďalšieho vývoja rozdiely v odhadoch jednotlivých 
inštitúcií ešte prehlbuje. Odlišné odhady produkčnej medzery, ktorá je sama o sebe nemerateľnou 
veličinou, sa tak automaticky premietajú do rôznych odhadov cyklickej zložky, ktorá je relevantná pre 
odhad štrukturálneho salda. RRZ používa na odhad cyklickej zložky tzv. dezagregovaný prístup, ktorý 
zohľadňuje zmeny v gapoch v príslušných makrozákladniach9. Oproti tomu agregovaný prístup 
(používa EK, MMF, MF SR, NBS) berie do úvahy celkovú rozpočtovú elasticitu a produkčnú medzeru. 
RRZ v tabuľke nižšie prináša veľmi zjednodušený, alternatívny pohľad, na faktory vplývajúce na odhad 
cyklickej zložky. 
 

Tab 3: Alternatívny prepočet vplyvu cyklu na daňové príjmy VS (% HDP) 

    2020 2021 2022 2023 
zmena prognózy daní relevantných pre výpočet cyklickej zložky* -2,0 -2,0 -2,2 -2,3 

(-) zmena príslušnej legislatívy -0,1 0,1 0,2 0,3 

(-) efekt roka 2019 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

(-) zmena daní z titulu „straty“ potenciálu -0,9 -1,4 -1,7 -1,9 

vplyv na cyklické dane  -0,9 -0,6 -0,6 -0,6 

        Zdroj: RRZ 

p.m. príjmová cyklická zložka (RRZ) -1,1 -0,6 -0,5 -0,4 

*rozdiel medzi feb. a sept. prognózou VpDP (vybraných daní vstupujúcich do výpočtu cyklickej zložky RRZ)  
 
 

 

2.2 Tempo rastu výdavkov v návrhu rozpočtu 
 

RRZ odhaduje, že tempo rastu upravených výdavkov10 sa v krízových rokoch 2020 a 2021 mierne 
zrýchli oproti vývoju v roku 2019. Spolu so znížením potenciálneho rastu ekonomiky 
to znamená, že zvýšené výdavky prispejú v rokoch 2020 a 2021 k zhoršeniu štrukturálneho 
salda oproti roku 2019 celkovo o 4,7 % HDP.  
 

V ďalších rokoch tempo rastu upravených výdavkov spomalí. V rokoch 2022 až 2023 budú 
upravené výdavky rásť priemerným tempom 1,9 %. Zároveň sa v rovnakom období očakáva 
mierne zvýšenie tempa rastu potenciálneho produktu11 a cenovej hladiny meranej deflátorom 
HDP. Výsledkom je, že upravené výdavky v rokoch 2022 a 2023 budú rásť pomalšie ako 
potenciálny HDP s pozitívnym vplyvom na štrukturálne saldo vo výške 0,2 % HDP. Nárast 
investícií v rezorte obrany v rokoch 2022 a 2023 sa v tomto ukazovateli premieta len čiastočne, 
keďže práve kvôli možným výrazným medziročným zmenám v investíciách sa zohľadňuje 
ich štvorročný priemer. 
 

Tab 4: Výdavkové pravidlo (ESA2010, mil. eur) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Reálny rast agregátu výdavkov očisteného o Δ príjmov  4,2 5,1 6,4 6,2 1,3 2,5 

Miera potenciálneho rastu HDP 2,3 1,9 0,7 1,6 2,0 2,2 

vplyv odchýlky na saldo v danom roku  -0,7 -1,3 -2,6 -2,1 0,3 -0,1 

      Zdroj: RRZ, Eurostat, MF SR 

 
9  Detailnejšie v štúdii The "True“ deficit 
10  Ide o prístup, ktorý RRZ používa pri hodnotení pravidla vyrovnaného rozpočtu. 
11  Rast potenciálu ekonomiky spomalí z dôvodu poklesu potenciálnej zamestnanosti a nižšej produktivity výrobných 

faktorov spôsobenej pandemickými opatreniami. 

https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/230/the-true-deficit
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2.3 Konsolidačné opatrenia 

 
Veľkosť a štruktúru opatrení zahrnutých v návrhu rozpočtu vrátane rizík identifikovaných RRZ 
možno posúdiť voči scenáru nezmenených politík (NPC scenár) zostaveného RRZ. Východiskom 
NPC scenára je odhad deficitu verejnej správy RRZ v roku 2020 vo výške 7,7 % HDP12. 
 

Tab 5: Veľkosť opatrení v odhade salda RRZ oproti NPC scenáru (% HDP) 

  2020 2021 2022 2023 

1. NPC saldo VS -7,7 -6,7 -5,8 -6,0 

2. Odhad salda VS (po zohľadnení rizík RRZ) -7,7 -7,1 -6,1 -6,3 

3. Veľkosť opatrení (2-1) 0,0 -0,4 -0,3 -0,3 

Pozn.: odhad roku 2020 bol východiskom zostavenia NPC scenára.                                                                                                 Zdroj: RRZ  

 
Podľa RRZ plán vlády predpokladá opatrenia, ktoré zhoršujú saldo oproti NPC scenáru 
o 0,37 % HDP v roku 2021. V ďalších rokoch zhoršenie predstavuje 0,33 % HDP, 
resp. 0,29 % HDP. Na tomto zhoršení sa v najväčšej miere podieľajú výdavky na sociálne dávky 
(najmä dôchodkové dávky zo starobného a invalidného poistenia), subvencie a pokles daní 
z produkcie a dovozu (zrušenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií). 
Tieto by mali byť čiastočne kompenzované úsporami v kompenzáciách a investíciách, ako aj 
vyššími daňovými príjmami (dane z práce (DPFO a odvody) a daň z príjmu právnických osôb) 13. 
 

Graf 3: Vplyv opatrení zapracovaných v odhade 
salda VS RRZ oproti NPC scenáru (% HDP) 

 Graf 4: Príspevky vládnych opatrení 
v jednotlivých rokoch (% HDP) 

 

 

 

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

 
Z grafu 4 je možné vyčítať, ktoré oblasti považuje vláda v návrhu rozpočtu za prioritné, keďže 
je ich plánované financovanie vyššie ako v NPC scenári. Na strane výdavkov to sú hlavne vyššie 
výdavky na sociálne dávky, konkrétne na dôchodkové a nemocenské dávky. Zjednodušene 
môžeme za osoby, ktoré si v najbližších rokoch polepšia považovať seniorov a poberateľov dávok 
nemocenského poistenia. V lepšej situácii budú poberatelia dotácií (dotácie na detské ihriská, 
podpora bývania a podpora bezplatnej prímestskej autobusovej dopravy). Naopak, horšie na tom 

 
12  MF SR odhadovaný deficit verejnej správy v roku 2020 je vo výške 9,68 % HDP. 
13  RRZ vo svojej prognóze zohľadnila avizované úsporné opatrenia v osobných výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR) 

vo forme nulového medziročného rastu celkového objemu týchto výdavkov v roku 2020. Úsporné opatrenia 
vo výdavkoch na tovary a služby ŠR neboli zapracované pre chýbajúcu presnú špecifikáciu ich realizácie. 
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budú tí zamestnanci štátu, ktorí budú prepustení s cieľom úspory výdavkov. Na strane príjmov 
rozpočtu je vidieť, že horšie na tom budú zamestnanci a firmy platiace dane, tiež fajčiari 
(zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov). V lepšej situácii budú vybrané finančné 
inštitúcie, ktoré nebudú musieť odvádzať príspevky na osobitný odvod. 
 
V krízovom roku 2021 sa časť nových opatrení (12 %) poskytne vo forme opakovateľných 
bežných mandatórnych výdavkov14. Ide najmä o opatrenia v sociálnej oblasti, napríklad 
zavedenie tehotenskej dávky, navýšenie kompenzácií ŤZP a náhradného výživného, alebo 
zavedenie dopravy zadarmo v autobusovej doprave pre vybrané skupiny osôb. Naopak 
jednorazové výdavky na riešenie pandémie predstavujú 74 % z celkovej úrovne stimulu 
v roku 2021. 
 

Tab 6: Štruktúra a veľkosť opatrení v odhade salda RRZ (v mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

1. Saldo VS v NPC scenári (RRZ)  -6 873 -6 421 -5 790 -6 289 

2. RRZ prognóza salda VS -6 873 -6 769 -6 123 -6 598 

Opatrenia (2.-1.) 0 -348 -333 -309 

Bežné výdavky s trvalým vplyvom, v tom  -163 -276 -341 

    Bežné výdavky smerujúce k mladšej generácii  -190 -214 -219 

    Bežné výdavky smerujúce k staršej generácii  -35 -112 -135 

    Ostatné bežné výdavky s trvalým vplyvom   62 51 14 

Bežné výdavky s dočasným vplyvom  -105 -105 -105 

Kapitálové výdavky  0 43 47 

Daňové opatrenia  -65 3 68 

Ostatné opatrenia   -14 2 22 

Memorandové položky:         

Opatrenia súvisiace s pandémiou (súčasť NPC scenára) -1 189 -1 009   

Pozn.: odhad roku 2020 bol východiskom zostavenia NPC scenára.                                                         Zdroj: RRZ, MF SR 

 
 

Box 2: Medzigeneračné transfery vplyvom pandémie COVID-19 
 
Dlhodobé dôsledky a medzigeneračné rozdelenie nákladov COVID-19 krízy analyzuje vo svojom článku 
Ľuboš Pástor. V prípade mnohých krajín, rovnako aj na Slovensku, bude jedným z dôsledkov súčasnej 
krízy výrazná akumulácia dlhu v najbližších rokoch. To znamená, že bremeno splácania nákladov 
riešenia tejto krízy ponesie najmä mladšia generácia. 
 
Náklady a úžitok zo štátom nariadených obmedzení pohybu a ďalších zákazov nie sú rozdelené medzi 
generáciami rovnako. Mladšia generácia znáša oveľa vyššie náklady obmedzenia pohybu ako staršia 
generácia, keďže mladší ľudia sú viac ohrození stratou zamestnania a následnou stratou príjmu. 
To potvrdzujú aj prvé zistenia Eurostatu, ktoré ukazujú, že najviac ohrození stratou zamestnania počas 
prvej vlny pandémie boli hlavne mladší ľudia vo veku 16 až 24 rokov. Ďalším významným negatívnym 
vplyvom je strata na ľudskom kapitáli, keďže dnešní žiaci a študenti majú sťažený prístup 
ku vzdelávaniu. To môže negatívne ovplyvniť ich budúce pracovné príjmy. 
 

 
14  Celý objem stimulu vo výške 1357 mil. eur určujeme ako súčet výšky opatrení oproti scenáru nezmenených politík 

a opatrení súvisiacich s pandémiou. 

https://voxeu.org/content/will-covid-19-be-followed-inflation-inter-generational-transfer-perspective
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201027-2


 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2021 až 2023 – analytický dokument 

 (november 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 15 

Epidemiologické obmedzenia sú užitočnejšie pre staršiu generáciu, ktorá má vyššie riziko vážneho 
priebehu ochorenia. Navyše, keďže sú poberateľmi dôchodkov, nie sú ohrození stratou príjmu a nečelia 

ani hrozbe straty zamestnania15. 

 
Podľa Pástora tak dochádza k medzigeneračnému transferu od mladšej generácie k staršej, 
čo je v tomto prípade samozrejme akceptovateľné. Dlhodobé dôsledky bude znášať hlavne mladšia 
generácia. 
 
Aj z pohľadu RRZ je dôležitá solidarita medzi súčasnou a budúcou generáciou. Zatiaľ nie je možné 
vyčísliť výšku medzigeneračného transferu od mladšej generácie k staršej, no závery analýzy Eurostatu 
platia aj pre Slovensko. V prípade Slovenska odhadujeme nárast dlhu medzi rokmi 2019 a 2023 o 20 p.b. 
HDP (tabuľka 7). Napriek tomu, predložený návrh rozpočtu verejnej správy ešte viac zvýhodňuje staršiu 
generáciu, predpokladá, že výdavky na dôchodky budú rásť rýchlejšie z dôvodu dodatočných opatrení 
vlády (graf 4). Popritom zamestnanci, teda hlavne mladšia generácia, budú platiť vyššie dane a odvody. 
Znamená to, že transfer od mladšej generácie k staršej bude ešte vyšší ako ten, ktorý spôsobí samotná 
pandémia a teda rozpočet nepôsobí stabilizujúco na medzigeneračnú spravodlivosť. 
 

 

2.4 Vplyv návrhu rozpočtu na dlh verejnej správy 

 
Odlišný odhad salda verejnej správy v rokoch 2020 až 2023 v porovnaní s cieľmi vlády a návrhom 
rozpočtu sa premietne aj do odhadu vývoja hrubého dlhu (tabuľka 7). Po odhadovanom 
prudkom náraste dlhu na 62,1 % HDP na konci roku 2020 tempo rastu podielu dlhu 
na HDP aj vplyvom odhadovaného zotavenia ekonomiky mierne spomalí. Do konca 
roku 2023 sa zvýši na 67,8 % HDP. Odhad RRZ vychádza z predpokladu zachovania rovnakej 
úrovne hotovostnej rezervy na konci roku 2023 ako je v prognóze vlády16. V prípade rizík 
z dividend a príjmov z emisných povoleniek RRZ uvažuje s odlišným vplyvom na dlh, keďže 
pre jeho vývoj sú kľúčové hotovostné transakcie. Čistý dlh by pri týchto predpokladoch 
o vývoji likvidných finančných aktív dosiahol na konci roku 2023 úroveň 66,6 % HDP. 
V porovnaní s predkrízovým rokom 2019 by došlo k jeho nárastu o 23,3 p.b. 
 
Ak by sa po roku 2020 neprijímali žiadne nové opatrenia, podiel hrubého dlhu na HDP 
by sa postupne zvýšil z 62,1 % HDP na konci roku 2020 na 66,7 % HDP na konci roku 2023. 
V porovnaní s prognózou zo základného scenára RRZ by tak bol podiel dlhu na HDP v scenári 
nezmenených politík nižší o 1,1 p.b., keďže opatrenia navyšujú deficit a dlh VS. 
  

 
15  Zároveň platí, že epidemiologické obmedzenia v niektorých oblastiach, napr. v znížení dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti, vo väčšej miere negatívne ovplyvňujú staršiu generáciu. 
16  RRZ odhaduje na konci roku 2020 takmer rovnakú úroveň dlhu ako je uvedená v návrhu rozpočtu (rozdiel 

dosahuje 68 mil. eur), napriek nižšiemu odhadu primárneho deficitu o 1,8 mld. eur. Súvisí to s tým, že do konca 
októbra 2020 bol emisný plán štátneho dlhu uvažujúci s vyšším hotovostným deficitom naplnený na 93 %. Vyšší 
odhad hotovostných zostatkov na konci roku 2020 v porovnaní s odhadom vlády potom RRZ postupne znížila 
v ďalších rokoch (cez nižšiu potrebu emisií v rokoch 2021 a 2022) na úroveň odhadu vlády. 
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Tab 7: Predpoklady vývoja dlhu verejnej správy (mil. eur) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Prognóza hrubého dlhu VS (NRVS 2021-2023) 44 630 45 485 55 552 62 009 67 780 72 769 

 - v % HDP 49,9 48,5 62,2 65,0 68,1 69,4 

2. Dodatočná zmena dlhu podľa RRZ:   -68 -1 097 -1 028 566 

 - úprava prognózy o rozdielne predpoklady MF SR*   33 108 54 54 

 - úprava prognózy o hotovostné vplyvy**   -109 -104 -91 -25 

 - riziká a zdroje ich krytia s vplyvom na saldo VS   -1 819 -388 -71 559 

 - zmeny v hotovosti (emitované dlhopisy 2020)   1 827 -913 -913 0 

 - oddlžovanie v zdravotníctve   0 200 0 0 

 - dodatočné hotovostné úrokové náklady   0 0 -8 -23 

3. Hrubý dlh VS po zohľadnení rizík (RRZ) 44 630 45 485 55 484 60 844 65 587 71 142 

 - v % HDP 49,9 48,5 62,1 63,8 65,9 67,8 

p.m.1 Výnos 10-ročného št. dlhopisu (VpMP, 09/2020) 0,98 0,97 0,40 0,75 1,28 1,66 

p.m.2 Hranica prvého sankčného pásma ústavného zákona 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 

p.m.3 Čistý dlh VS po zohľadnení rizík 43,6 43,3 54,3 59,2 63,1 66,6 

* Rozdiely spočívajú najmä v odlišných hodnotách deficitu štátneho rozpočtu použitých v emisnom pláne v porovnaní s deficitmi 
v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. 
** Ide o vplyv vyplatenia dividend nad rámec riadneho zisku 
a hotovostných príjmov z aukcií emisných povoleniek. 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, RRZ  

 

K nárastu dlhu v základnom scenári RRZ prispieva najmä vývoj v NPC scenári (kumulatívny 
príspevok 4,6 p.b.) a do istej miery aj riziká identifikované RRZ vo vládnom návrhu rozpočtu 
(kumulatívny príspevok 0,5 p.b.). Naopak k poklesu dlhu prispievajú opatrenia vlády 
zapracované v návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 (kumulatívny príspevok 0,3 p.b.). Ostatné 
faktory, ako je napríklad zmena finančných aktív a rozdiely medzi hotovostnými a akruálnymi 
tokmi17, zvýšia v strednodobom horizonte dlh celkovo o 0,8 % HDP. 
 

Graf 5: Porovnanie prognózy dlhu RRZ 
v základnom scenári s NPC scenárom (% HDP) 

 Graf 6: Príspevky k medziročnej zmene dlhu 
v odhade RRZ – základný scenár (p.b.) 

 

 

 
Graf 5: NPC scenár vývoja dlhu uvažuje od roku 2021 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. Nárast dlhu na konci 2022 súvisí aj s potrebou 
držania vyššej hotovostnej rezervy na pokrytie záväzkov v prvých 4 mesiacoch roku 2023 v porovnaní s predpokladmi 
prognózy. 
Graf 6: Graf ukazuje príspevky k medziročnej zmene dlhu odhadovanej RRZ v základnom scenári. 

  Zdroj: MF SR, RRZ 

 
17  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. 
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Vysoké deficity pri predpokladanom ekonomickom raste nebudú viesť ku stabilizácii dlhu 
na rozpočtovanom horizonte. V pokrízovom období, teda od roku 2022, je preto potrebné prijať 
dodatočné opatrenia, ktoré by viedli minimálne ku zastaveniu nárastu dlhu, prípadne k jeho 
miernemu poklesu. Pri súčasnom odhade rastu ekonomiky sa úroveň deficitu, od ktorej 
by sa výška dlhu v % HDP zastavila pohybuje na hranici 3 % HDP. Prudší pokles dlhu je tak 
možné očakávať až pri ešte menšom deficite. 
 

Graf 7: Dlh stabilizujúce saldo (% HDP) 

 
Zdroj: RRZ 

 
 

2.5 Vplyv návrhu rozpočtu na čisté bohatstvo 

 
Dlhodobý pohľad cez optiku čistého bohatstva umožní identifikovať také položky rozpočtu, 
ktorých vplyv v strednodobom horizonte je odlišný ako v dlhodobom horizonte.  
 

Prvou skupinou sú položky, ktoré majú v strednodobom horizonte pozitívny vplyv 
na saldo verejnej správy, ale z dlhodobého hľadiska by mali mať pri správnom nastavení 
približne neutrálny vplyv na čisté bohatstvo. Po zrušení osobitného odvodu vybraných 
finančných inštitúcií od júla 2020 sem patria odvody do Fondu ochrany vkladov 
a Garančného fondu investícií, ktoré majú pri súčasnom nastavení odvodov relatívne malý 
pozitívny vplyv na saldo verejnej správy (v roku 2019 dosiahol 4 mil. eur). Za predpokladu, 
že prostriedky by mali slúžiť v budúcnosti na krytie rizík vo finančnom sektore, 
tak pri neutrálnom nastavení príspevkov je ich vplyv na čisté bohatstvo nulový, aj keď odvody 
vylepšujú aktuálnu bilanciu verejných financií18. 
 

Druhou skupinou sú položky, ktoré môžu mať v strednodobom horizonte pozitívny alebo 
neutrálny vplyv na saldo verejnej správy, pričom ich negatívne vplyvy na saldo rozpočtu 
a dlh sa prejavia v dlhodobom horizonte. Ide napríklad o fungovanie dlhodobo stratových 
štátnych podnikov a PPP projekty. 
  

• 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 2023 
sa nepredpokladá zmena v tomto trende. Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná. 

 
18  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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V prípade, že štát má záujem zachovať ich fungovanie, v budúcnosti ich bude potrebné 
rekapitalizovať. Zároveň je otázne, ako sa niektoré spoločnosti (ŽS Cargo, Letové 
prevádzkové služby SR) vysporiadajú v strednodobom horizonte s odhadovanými 
stratami v roku 2020, ktoré pravdepodobne súvisia s poklesom ekonomickej aktivity 
v dôsledku pandémie.  

 

• Realizáciou PPP projektov (najmä rýchlostná cesta R1 a projekt D4/R7) dochádza 
okrem úvodných nákladov spojených s jeho prípravou (najmä odkupovanie pozemkov) 
aj k zvýšeniu výdavkov štátu určených na splácanie projektu (počas 30 rokov). Vo fáze 
výstavby je vplyv na saldo rozpočtu a dlh nulový, na rozdiel od situácie, kedy by túto 
investíciu realizoval priamo štát. Na účely vyčíslenia vplyvu na čisté bohatstvo je preto 
potrebné vziať do úvahy všetky finančné toky spojené s PPP projektom, vrátane presunu 
aktíva (vybudovanej diaľnice) do vlastníctva štátu po jeho splatení. Konečný vplyv 
na čisté bohatstvo je tak neutrálny (alebo mierne negatívny19). 

 

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. 
 
Od júla 2020 sa zrušil osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií, čo má v strednodobom 
horizonte negatívny vplyv na saldo verejnej správy. Z pohľadu posúdenia vplyvu na čisté 
bohatstvo je však dôležité, do akej miery doteraz naakumulované prostriedky vykryjú budúce 
riziká vo finančnom sektore20. Z pohľadu vplyvov na fungovanie ekonomiky však zrušenie 
odvodu v čase krízy možno vnímať pozitívne, keďže sa tým zvýši kapacita bánk na úverovanie 
ekonomiky21. 

  

 
19  Závisí od celkových finančných nákladov na PPP projekt, ktoré vyplývajú z kombinácie možných úspor 

z efektívnejšej výstavby a drahšieho financovania v porovnaní so situáciou, ak by investíciu realizoval priamo štát. 
20  V čase platby osobitného odvodu boli na jednej strane 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. 

21  Odvod finančných inštitúcií znižoval kapitál finančných inštitúcií, od ktorého sa odvíja kapacita poskytovania 
úverov. 
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3 Vplyv na dlhodobú udržateľnosť 
 
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa od roku 2018 výrazne zhoršila a dostala sa hlboko 
do pásma vysokého rizika. Okrem horšieho aktuálneho hospodárenia vlády a dopadov pandémie 
sa podstatnou mierou na tom podieľali aj legislatívne opatrenia (2,1 % HDP). Z dôvodu absencie 
dostatočnej špecifikácie plánovanej dôchodkovej reformy, ako aj chýbajúceho konsolidačného 
plánu vlády, predložený rozpočet (vrátane opatrení v dôchodkovom systéme) zlepšuje dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií len mierne (0,5 % HDP) a tá ostáva v pásme vysokého rizika. 
 
Zníženie rizika pod hornú hranicu stredného pásma (teda o viac ako o 2,4 % HDP) 
si vyžaduje prijatie dodatočných opatrení. To by bolo možné dosiahnuť napríklad 
realizovaním dôchodkovej reformy22 (1,5 % HDP) v kombinácii s dodatočnou 
konsolidáciou rozpočtu do konca aktuálneho volebného obdobia (1,5 % HDP). 
 

Graf 8: Vývoj dlhodobej udržateľnosti (% HDP, vr. odporúčaného scenára) 

 

 Zdroj: RRZ 

 
Verejné financie sú hlboko v pásme vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti 
 
Schválenie trinásteho dôchodku23 vo februári 2020 spoločne s rastom miezd vo verejnej správe 
posunuli dlhodobú udržateľnosť verejných financií do pásma vysokého rizika, pričom 
indikátor udržateľnosti dosiahol hodnotu 5,2 % HDP24 (z toho vplyv zavedenia 
13. dôchodku bol 0,5 % HDP). 
 

 
22  Zmeny v dôchodkovom systéme v priebehu roka 2019 a začiatkom roka 2020 (zavedenie stropov dôchodkového 

veku, zvýšenie minimálneho dôchodku, zníženie krátenia dôchodkov zo sociálneho poistenia pre sporiteľov 
v druhom pilieri, zavedenie 13. dôchodku v plnej výške) prispeli k zhoršeniu udržateľnosti o približne 2,1 % HDP 
(ceteris paribus t.j. bez zohľadnenia vplyvu zhoršeného makro vývoja vplyvom nižšej participácie na trhu práce 
na iné výdavky spojené so starnutím). Po započítaní korekčných opatrení vo výške 0,6 % HDP (úprava trinásteho 
dôchodku a zmrazenia minimálneho dôchodku) by preto navrátenie stavu dôchodkového systému z pohľadu 
udržateľnosti späť na úroveň roka 2018 znamenalo potrebu zlepšenia udržateľnosti približne o dodatočných 
1,5 % HDP. 

23  Vo februári 2020 schválil parlament 13. dôchodok ako súčasť dôchodkového systému (zákona o sociálnom 
poistení), pričom tento by nahradil tzv. vianočný príspevok (dávku ukotvenú v osobitnom zákone). 
Tzv. 13. dôchodok sa mal vyplácať každému dôchodcovi vo výške priemerného dôchodku daného typu dôchodku 
bez ohľadu na výšku jeho príjmov. 

24  https://www.rozpoctovarada.sk/download/infografika03.pdf 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1837
https://www.rozpoctovarada.sk/download/infografika03.pdf
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Následný príchod prvej vlny pandémie choroby COVID-19 negatívne ovplyvnil 
makroekonomickú situáciu na celom svete, vrátane Slovenska. Podľa odhadu z apríla 2020 
sa vplyvom ekonomických dôsledkov pandémie môže dlhodobá udržateľnosť verejných 
financií zhoršiť o ďalších 2,7 % HDP. Indikátor dlhodobej udržateľnosti by tak mohol 
dosiahnuť úroveň 7,9 % HDP. Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti by bolo potrebné 
zvýšiť príjmy a/alebo znížiť výdavky v objeme (ilustratívne) viac ako 1,2 násobok výdavkov 
v zdravotníctve. Tieto odhady však ešte budú spresnené v správe o dlhodobej udržateľnosti 
na jar 2021, pri vyhodnotení roka 2020. 
 
V októbri 2020, ešte pred prvou výplatou25, schválil nový parlament úpravu 13. dôchodku26, čím 
došlo ku zlepšeniu udržateľnosti o 0,3 % HDP (zmiernenie negatívneho vplyvu na udržateľnosť 
z 0,5 % HDP na 0,2 % HDP). Zníženie dôchodkového veku pre niektoré ročníky matiek27 
schválené parlamentom koncom septembra 2020 zvýši dôchodkové výdavky dočasne (podľa 
odhadov vlády ročne o 105 mil. eur). Na dlhodobú udržateľnosť však má vďaka ich rýchlemu 
klesaniu iba malý negatívny vplyv do 0,02 % HDP. 
 
Vplyv dôchodkových opatrení zahrnutých v rozpočte, ale zatiaľ neschválených NR SR 
 
V čase prípravy tohto materiálu bol v národnej rade schválený v 1. čítaní vládny návrh 
na zmrazenie minimálneho dôchodku28 na úrovni roka 2020 a opätovné zavedenie 
kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Uvedené opatrenie je už zohľadnené aj 
v rozpočte. Návrh zákona implicitne predpokladá trvalé „zmrazenie“, dôvodová správa však 
uvádza, že k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku by sa malo pristúpiť, keď 
suma minimálneho dôchodku dosiahne úroveň podľa pôvodných pravidiel platných pred 
rokom 202029. Rovnaký predpoklad bol použitý aj pre účely dlhodobých projekcií penzijných 
výdavkov zo strany RRZ. Pri tomto predpoklade bude zmrazenie minimálneho dôchodku 
viesť ku zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií o 0,3 % HDP.  
 
Rozpočet verejnej správy v dôchodkových výdavkoch predpokladá pokračovanie súčasného, 
dočasného mechanizmu „minimálnej“ valorizácie dôchodkových dávok aj po roku 2021. 
Dôchodky by sa mali naďalej zvyšovať o percento dôchodcovskej inflácie, pričom zvýšenie 
daného typu dôchodku nesmie byť nižšie ako suma 2 % z priemernej dávky daného typu 
dôchodku. Rozpočet tak implicitne predpokladá budúcu zmenu zákona, ktorá by zrušila 
valorizáciu percentom o dôchodcovskú infláciu, ktorá bola schválená už v roku 2012, ale nikdy 
sa neuplatňovala (aktuálne sa má uplatňovať od roku 2022). Podľa predbežných odhadov RRZ 

 
25  Po prvýkrát mal byť 13. dôchodok vyplatený v decembri 2020. 
26  Upravený 13. dôchodok bol prijatý osobitným zákonom (t.z. už nie je súčasťou sociálneho poistenia), pričom má 

mechanizmus fungovania veľmi podobný pôvodnému vianočnému príspevku. Výška nového 13. dôchodku bude 
v maximálnej výške 300 eur, pričom s rastúcim úhrnom dôchodkových príjmov bude jeho výška postupne klesať. 
Každý dôchodca však dostane minimálne 50 eur. 

27  Poslaneckým návrhom bol znížený dôchodkový vek ženám, ktoré vychovali deti tak, aby 6 mesačná diferenciácia 
stropu dôchodkového veku (kam má postupne dôchodkový vek dokonvergovať v budúcnosti pre jednotlivé 
kategórie) sa uplatňovala okamžite (dokonca spätne) aj na aktuálny dôchodkový vek dotknutých žien. 

28  Suma minimálneho dôchodku je pre rok 2020 (po jeho zvýšení) na úrovni 33 % priemernej mzdy na Slovensku 
spred dvoch rokov v prípade, ak človek dosiahol 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. S dodatočnými rokmi 
kariéry nad 30 rokov sa jeho hodnota zvyšuje o 2 % životného minima za každý rok do 39 rokov a o 3 % životného 
minima za každý rok nad touto hranicou. 

29  Predstavujúcu 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu - prekročí sumu 334 eur 
a 30 eurocentov. Zároveň sa definuje prechodné obdobie pre ľudí, ktorí minimálny dôchodok mali priznaný podľa 
pravidiel do decembra roku 2020 (uvoľnená podmienka kvalifikovaných období). Týmto ľuďom sa nárok 
na minimálny dôchodok posudzuje podľa pôvodných pravidiel. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=202
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=157
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=269
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by pokračovanie v takomto mechanizme valorizácie nemuselo mať významný negatívny 
vplyv na dlhodobú udržateľnosť, vzhľadom na to, že väčšina efektu zvýšenia dôchodkov 
sa vykompenzuje v nižšom doplatku na minimálny dôchodok a dávku v hmotnej núdzi pre 
dôchodcov. Vzhľadom na objektívne obmedzenia penzijného modelu RRZ bude potrebné toto 
opatrenie verifikovať aj použitím mikroúdajov. 
 

Graf 9: Vplyv na dlhodobú udržateľnosť (% HDP) 

 

* rizikový scenár druhej vlny pandémie zobrazený červenou, scenár čerpania prostriedkov z fondu 
obnovy je zobrazený fialovou 

Zdroj: RRZ 

 
V porovnaní s hodnotením RRZ v správe o dlhodobej udržateľnosti z apríla 2020 (7,9 % HDP) 
sa dlhodobá udržateľnosť verejných financií môže zlepšiť o 0,5 % HDP (na 7,4 % HDP). 
Najvýznamnejšou mierou (-0,6 p.b.) k tomu prispievajú úprava 13. dôchodku a zmrazenie 
minimálneho dôchodku, ktoré pomôžu spomaliť rýchly rast výdavkov na dlhodobom horizonte. 
Strednodobý vývoj naplánovaný v rozpočte (po očistení o vplyv dôchodkových opatrení)30 
naopak udržateľnosť mierne zhoršuje31 (+0,1 p.b.).  
 
Pozitívny, hoci nekvantifikovaný vplyv na dlhodobú udržateľnosť však môže mať 
kvalitatívny posun v rozpočtovaní smerom ku hodnote za peniaze. Predovšetkým 
posudzovanie investícií aj z pohľadu ich ekonomickej návratnosti môže zvýšiť efektívnosť 
alokácie obmedzených zdrojov a pozitívne prispieť ku vyššiemu dlhodobému rastu potenciálu 
ekonomiky. Okrem pozitívneho vplyvu na životnú úroveň populácie má vyššia produktivita 
priaznivý vplyv aj na udržateľnosť verejných financií (viď citlivostné scenáre v správach 
o dlhodobej udržateľnosti).  
 
Pozitívne riziko vyplýva aj z čerpania prostriedkov z fondu obnovy (viac v kapitole 4.2), ktoré 
by pozitívne ovplyvnilo makroekonomický vývoj a hospodárenie verejnej správy. Z pohľadu 
vplyvu na dlhodobú udržateľnosť by takýto scenár vývoja mohol viesť ku zlepšeniu udržateľnosti 

 
30  Vplyv rozpočtu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií sa vyhodnocuje porovnaním voči scenáru 

nezmenených politík. Týmto spôsobom je možné správne prisúdiť príspevok strednodobého hospodárenia vlády 
ku zmene v udržateľnosti. Vzhľadom na to, že vplyv opatrení v dôchodkovom systéme (zahrnutých v rozpočte) je 
štandardne vyhodnocovaný a prezentovaný samostatne, je potrebné o ne analyticky očistiť fiškálny vývoj 
v strednodobom horizonte (v opačnom prípade by bol ich vplyv započítaný dvakrát, prípadne by došlo 
ku nadhodnoteniu ich vplyvu). 

31  V prípade, ak by sa hodnotil iba vplyv návrhu rozpočtu VS na rok 2021 (a teda strednodobý vývoj do roku 2023 by 
sa nebral do úvahy), negatívny vplyv rozpočtu na dlhodobú udržateľnosť by vzrástol z 0,1 % HDP na 0,25 % HDP. 
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o 0,8 % HDP na úroveň 6,6 % HDP. Naopak, v prípade naplnenia rizikového scenára druhej vlny 
pandémie by sa udržateľnosť verejných financií mohla zhoršiť o dodatočných 1,3 % HDP 
na 8,7 % HDP. 
 
Aj napriek zlepšeniu o 0,5 % HDP bude ku zníženiu vysokého rizika chýbať dodatočných 
2,4 % HDP. Výrazné zlepšenie udržateľnosti len zmenami v dôchodkovom systéme nie 
je možné dosiahnuť, preto je potrebné okrem konsolidácie verejných financií hľadať 
opatrenia aj v iných oblastiach (zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť, zvýšenie 
potenciálneho rastu napr. cez zmenu daňového mixu alebo reformy školstva). 
 

 

Box 3: Opatrenia v dôchodkovom systéme na zníženie vysokého rizika nestačia (Ústavný 
zákon o dôchodkovom systéme) 
 
Aktuálne sa pripravuje ústavný zákon o dôchodkovom systéme, ktorý by mal ukotviť základné princípy 
fungovania všetkých dôchodkových pilierov a stabilizovať dôchodkový systém. Napriek neistote 
ohľadom výslednej podoby ústavného zákona a následného znenia vykonávacích zákonov (konkrétne 
parametre jednotlivých opatrení) možno s pomerne veľkou mierou istoty povedať, že samotné 
prijatie nižšie uvedených ústavných princípov bez dodatočnej konsolidácie nebude 
postačovať na zníženie vysokého rizika udržateľnosti verejných financií (viac v prílohe č. 1). 
 
Pozitívny vplyv z naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života (-1 % HDP) by bol 
pravdepodobne celý vykompenzovaný negatívnymi vplyvmi zo zavedenia rodičovského bonusu 
(+0,8 % HDP) a inými opatreniami zhoršujúcimi udržateľnosť verejných financií (vyššie dôchodkové 
nároky za obdobia rodičovstva, mimoriadna valorizácia). 
 
Pri dôchodkovom veku sa zároveň zvažuje zavedenie tzv. individuálneho dôchodkového stropu (čo je 
iná forma predčasného dôchodku s možnosťou odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov). 
Tu však bude nesmierne dôležité, aby bola do ústavného zákona doplnená povinnosť zohľadňovať 
aktuárne princípy pri priznaní takéhoto dôchodku (aby bol krátený ako predčasné dôchodky). 
V opačnom prípade bude dopad opatrenia výrazne negatívny, nakoľko sa výrazne predĺži doba 
poberania dôchodku bez adekvátneho zníženia jeho výšky.  
 
Prínos ústavného zákona pre udržateľnosť verejných financií tak bude spočívať pravdepodobne najmä 
v nastavení automatických korekčných mechanizmov, ktorých podoba bude nakoniec definovaná 
až samotným vykonávacím zákonom o sociálnom poistení.  
  

 

  



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2021 až 2023 – analytický dokument 

 (november 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 23 

4 Makroekonomický vývoj a vplyv na rozpočet 
 
Strednodobú prognózu považuje Rada za realistickú. Pre rok 2020 rozpočet predpokladá pokles 
HDP o 6,7 % a v roku 2021 oživenie o 5,5 %. Prijatie dodatočných opatrení nad rámec 
schváleného rozpočtu prispelo v roku 2020 k menšiemu poklesu ekonomiky a udržaniu 
zamestnanosti. Z dôvodu neistého vývoja pandémie, veľkosti a štruktúry vládnych opatrení 
u nás a vo svete, panujú napriek konsenzu inštitúcií naďalej významné objektívne riziká. 
 
V rizikovom scenári, ktorý predpokladá silnejšiu druhú vlnu pandémie, by deficit 
hospodárenia verejnej správy v roku 2021 dosiahol podľa odhadov RRZ úroveň 8,8 % HDP, 
čo by bolo o 1,7 p.b. viac ako v základnom scenári. Hrubý dlh by vplyvom zhoršenia 
hospodárenia VS vzrástol oproti základnému scenáru o 4 p.b. a priblížil sa k hranici 68 % HDP. 
 
Napriek nárastu dlhov štátov z dôvodu podpory ekonomiky by mali byť fiškálne stimuly 
uchované počas trvania pandémie i v roku 2021. Zlepšenie stavu verejných financií musí byť 
v krízových rokoch, najmä od roku 2021, ideálne nasmerované na štrukturálne reformy 
zlepšujúce dlhodobú udržateľnosť, nakoľko by v podchladenej ekonomike mohlo štandardnou 
príjmovou a výdavkovou konsolidáciou krátkodobo tlmiť dopyt. 
 
Vzhľadom na možný negatívny vývoj je dôležité, aby vláda využila na naštartovanie a obnovu 
hospodárskeho rastu fondy na obnovu európskych ekonomík od roku 2022. Ich efektívnym 
využitím by deficit mohol byť v roku 2023 nižší o viac ako 1,3 p.b., čo by viedlo aj k zníženiu dlhu 
o viac ako 3 p.b., pričom ďalšie pozitívne vplyvy by sa prejavili aj za horizontom rozpočtu. 
 

4.1 Makroekonomické predpoklady 

 
Strednodobá makroekonomická prognóza zo septembra 2020 bola vyhodnotená všetkými 
prítomnými členmi Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) ako realistická 
(príloha č. 2). Prognóza východiskového stavu 2020 i vývoja od roku 2021 je ovplyvnená značnou 
neistotou vo vývoji pandémie, nad jej rámec i negatívnymi rizikami vo vývoji medzinárodných 
politických a obchodných vzťahov.  
 

Tab 8: Prognózy domácich a medzinárodných inštitúcií 

HDP reálny rast v %, Slovensko Skut. Prognóza 
Rozdiel oproti prognózam z 

minulého roku 

Inštitúcia  2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

VpMP (september 2020 v. 2019) 2,3 -6,7 5,5 2,4 3,3 

 

medián členov VpMP 2,3 -7,0 5,3 2,8 3,1 

NBS (september 2020 v. 2019) 2,3 -8,2 5,6 4,2 - 

MMF (október 2020 v. 2019) 2,3 -7,1 6,9 4,8 3,8 

OECD (jún 2020 v. 2019)* 2,3 -9,3 6,4 - - 

EK (september 2020 v. 2019) 2,3 -7,5 4,7 4,3 - 

KRRZ (september 2020 v. 2019) 2,3 -7,8 5,7 3,2 3,1 

* scenár "jedna vlna" Zdroj: MF SR, NBS, MMF, OECD, EK, KRRZ 
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Po prudkom poklese ekonomickej aktivity v druhom kvartáli roka 2020 nastalo počas leta 
prudké obnovenie zahraničného dopytu v dobiehaní úrovne exportu a investičnej aktivity 
počas tretieho štvrťroka. Podchladenie ekonomiky merané odhadmi produkčnej medzery 
sa pohybuje v roku 2020 v rozmedzí približne -4 % až -9 % HDP v závislosti od aktuálneho 
vývoja pandémie u nás a v zahraničí. Neistota ohľadom kontroly pandémie sa následne prejavuje 
na trhu práce. 
 

Graf 10: Vývoj miery nezamestnanosti 
v prognózach  

 Graf 11: Neistota odhadov produkčnej 
medzery v histórii a jej aktuálne odhady* 
(% HDP) 

 

 

 
* Prerušované čiary – historické odhady produkčnej medzery 
MF SR od 2009 do 2Q 2020 

Zdroj: Eurostat, MF SR, KRRZ, EK, NBS 

 
V priebehu roka boli schválené fiškálne opatrenia na pomoc ekonomike, najmä opatrenia 
na udržanie zamestnanosti, dotácie na nájomné, sociálne dávky vo forme pandemickej PN 
a karanténnej OČR, či opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Opatrenia vlády 
nasmerované na udržanie zamestnanosti sú kľúčové pre udržanie zamestnanosti a zatiaľ sa javí, 
že aj boli relatívne účinné, na čom sa zhodli viaceré domáce inštitúcie32. 
 
Kvantifikácia rizík z modelu krátkodobej prognózy ekonomiky (nowcasting) KRRZ indikovala 
v októbri 2020 postupné zhoršovanie vývoja ekonomiky. Po zohľadnení lepšieho než 
očakávaného vývoja v druhom štvrťroku tohto roka sa toto zhoršenie nemusí premietnuť 
do zhoršenia celoročnej prognózy. Ak by sa však vývoj u našich obchodných partnerov ku koncu 
roka prudko zhoršil, pokles HDP by sa mohol prehĺbiť k hranici 8 %. Príchod druhej vlny 
pandémie koncom roka 2020 prináša preto dodatočnú potrebu vládnych fiškálnych opatrení.  
 

4.2 Makroekonomické scenáre 

 
Hospodársky cyklus po expanzii v treťom štvrťroku 2020 pravdepodobne spomalí, čo premietli 
inštitúcie do rizikových scenárov33. Oproti základnej prognóze VpMP môže výkon ekonomiky 
v prípade zlého vývoja pandémie spomaliť o ďalších 1,7 %, čo znamená celkový prepad HDP 

 
32  Pôvodné odhady z júna 2020 indikovali záchranu približne 50 tis. pracovných miest (NBS), odhady IFP boli 

pri 35 tisícoch. 
33  Kvantifikácia rizík z modelu krátkodobej prognózy ekonomiky (nowcasting) KRRZ indikovala v októbri 2020 

postupné zhoršovanie vývoja ekonomiky a posun k tzv. rizikovým scenárom. 

https://www.nbs.sk/sk/publikacie/strednodoba-predikcia
https://www.mfsr.sk/files/archiv/6/Komentar_MV_jun_2020.pdf
https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/397/
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v roku 2020 na úrovni -8,4 %. Na rok 2021 prognózujú domáce a medzinárodné inštitúcie rast 
HDP v rozpätí 2,1 až 6,9 % vrátane rizikových scenárov, čoho hlavným dôvodom je, 
že hospodárstvo bude pod vplyvom pandémie i budúci rok. Pozitívnym rizikom je naopak 
naštartovanie a obnova hospodárskeho rastu pri aktivizácii fondov na obnovu európskych 
ekonomík od roku 2022. 
 

Tab 9: Prognózy inštitúcií v rizikových scenároch 

HDP reálny rast v %, Slovensko - 
rizikové scenáre 

Skut. Prognóza 
Rozdiel oproti základným 

scenárom 

  2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

VpMP - scenár "druhá vlna" 2,3 -8,4 4,3 3,9 3,1 

 

VpMP - scenár "Fond obnovy”34 2,3 -6,7 5,5 3,9 4,3 

OECD - scenár "druhá vlna" 2,3 -11,1 2,1 - - 

Zdroj: MF SR, OECD 

 
Z pohľadu dopadov na verejné financie ukazujú tieto scenáre možné odchýlky od súčasných 
predpokladov. Kým rizikový scenár výrazne zhoršuje stav verejných financií v každom roku, 
predpokladaný nábeh čerpania prostriedkov z Fondu obnovy by sa pozitívne prejavil postupne 
až od roku 2022, s vrcholom čerpania v roku 202435. Scenár ukazuje, že tak ako Fond obnovy 
môže výrazne zlepšiť hospodárenie rozpočtu oproti základnej prognóze, môže, aj keď 
s oneskorením, byť veľmi silným nástrojom kompenzácie silnejších negatívnych 
dopadov pandémie. 
 

Graf 12: Vývoj salda VS v scenároch (% HDP)  Graf 13: Vývoj dlhu VS v scenároch (% HDP) 

  

 

  
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 

 

4.2.1 Rizikový scenár druhej vlny pandémie  
 
Deficit hospodárenia verejnej správy v roku 2020 by dosiahol v prípade druhej vlny 
pandémie podľa odhadov RRZ úroveň 8,4 % HDP, následne by vzrástol na úroveň 8,8 % HDP 
v roku 2021, čo by bolo o 1,7 p.b. viac ako v základnom scenári. Pokles by nastal až v roku 
2022, deficit však zotrvá nad úrovňou 7,2 % HDP v roku 2022 a 7,9 % HDP v roku 2023 (graf 12). 
Hrubý dlh by vplyvom zhoršenia hospodárenia VS vzrástol oproti základnému scenáru o 1 p.b. 

 
34  Scenár je popísaný v boxe 3 komentára IFP 2020/13 Ekonomika sa odrazila od dna. Predpokladom je čerpanie 

prostriedkov z Fondu obnovy v celkovom objeme 5,8 mld. eur v rokoch 2022 až 2024. 
35  Predpoklad scenára je čerpanie prostriedkov v roku 2022 v sume 1,4 mld. eur, v roku 2023 v sume 2,1 mld. eur 

a v roku 2024 v sume 2,3 mld. eur. 
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https://www.mfsr.sk/files/archiv/56/Komentar_MV_sep_2020.pdf
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v roku 2020 a postupne by tento rozdiel narástol na 6,5 p.b. v roku 2023, kedy by dlh dosiahol 
úroveň 74,3 % HDP (graf 13). 
 
K rastu deficitu a dlhu v rizikovom scenári oproti základnému scenáru v najvyššej miere 
prispieva výpadok daňových príjmov, ktorý by dosiahol 317 mil. eur v roku 2020 a postupne 
by vzrástol až na 1471 mil. eur v roku 2023. Nižší výnos by bol zaznamenaný najmä v daniach 
z práce (DPFO, sociálne a zdravotné odvody) z dôvodu pomalšieho zotavenia trhu práce, pričom 
výpadok by do roku 2023 vzrástol na úroveň 983 mil. eur. Zároveň by pomalší rast spotreby 
znamenal nižší výnos DPH, v roku 2023 až o 346 mil. eur. Dodatočné výdavky navyšujúce 
deficit vyplývajú z navýšeného čerpania COVID opatrení, najmä podpory zachovania 
pracovných miest a pandemickej OČR spolu s karanténnou PN. Deficit by zvýšili o 303 mil. eur 
v roku 2020 a 409 mil. eur v roku 2021. 
 

Tab 10: Príspevky k zmene salda VS v rizikovom scenári (v mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

Saldo VS v základnom scenári -6873 -6769 -6123 -6598 

v % HDP -7,69 -7,10 -6,15 -6,29 

Pokles salda v scenári druhej vlny -493 -1331 -898 -1389 

Výpadok daňových príjmov -317 -1022 -915 -1471 

Dodatočné COVID opatrenia -303 -409 0 0 

Ostatné vplyvy 127 100 16 82 

Saldo VS v scenári druhej vlny -7366 -8101 -7021 -7987 

v % HDP -8,37 -8,79 -7,24 -7,89 

Zdroj: RRZ 

 

4.2.2 Scenár čerpania prostriedkov z Fondu obnovy 
 
Vzhľadom na prebiehajúce rokovania a možnosť, že SR bude môcť čerpať dodatočné zdroje 
z Fondu obnovy, existujú pozitívne riziká pre vývoj hospodárenia VS v rokoch 2022 a 2023 
v porovnaní so základným odhadom.  
 
Deficit hospodárenia VS by podľa odhadov RRZ dosiahol 5,5 % HDP v roku 2022 a 5,0 % HDP 
v roku 2023. Prišlo by tak k zlepšeniu o 0,6 p.b. v roku 2022, resp. o 1,3 p.b. v roku 2023 
v porovnaní s odhadom, z ktorého RRZ vychádza pri hodnotení návrhu rozpočtu. Hrubý dlh 
by sa vďaka lepšiemu hospodáreniu stabilizoval na úrovni približne 64 % HDP. 
 
Scenár čerpania prostriedkov Fondu obnovy pozitívne ovplyvňuje roky 2022 a 2023. 
Hospodárenie ani vývoj dlhu v roku 2021 ním nie sú ovplyvnené. 
 
K miernejšiemu deficitu a dlhu oproti základnému scenáru prispievajú najmä vyššie daňové 
príjmy o 627 mil. eur v roku 2022 a o 1 283 mil. eur v roku 2023. Ostatné vplyvy sú na úrovni 
- 107 mil. eur v roku 2022 a - 127 mil. eur v roku 2023. 
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Tab 11: Príspevky k zmene salda VS v scenári Fondu obnovy (v mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

Saldo VS v základnom scenári -6873 -6769 -6123 -6598 

v % HDP -7,69 -7,10 -6,15 -6,29 

Zmena salda v scenári Fondu obnovy 0 0 520 1156 

Dodatočné daňové príjmy 0 0 627 1283 

Ostatné vplyvy  0 0 -107 -127 

Saldo VS v scenári Fondu obnovy -6873 -6769 -5603 -5442 

v % HDP -7,69 -7,10 -5,53 -5,01 

Zdroj: RRZ 

4.3 Vplyv fiškálnej politiky na ekonomický cyklus 
 

Expanzívnosť alebo reštriktívnosť fiškálnej politiky posudzujeme podľa hodnoty fiškálneho 
impulzu. Ide o ukazovateľ, ktorý je určený ako medziročný rozdiel zmien v štrukturálnom salde 
pri zohľadnení dodatočných vplyvov, ktoré tiež ovplyvňujú ekonomický rast, ako napríklad 
niektoré jednorazové a dočasné opatrenia (nie sú zahrnuté v štrukturálnom salde) a zmeny 
v čerpaní EÚ fondov36. 
 
Celkovo sa očakáva, že súčasné nastavenie37 rozpočtu bude podporovať ekonomický rast 
najviac v roku 2020 (graf 14), čo je dôsledkom najmä zachovania pôvodne rozpočtovanej 
úrovne výdavkov pri súčasnom výpadku príjmov a prijatí pandemických opatrení s dopadom 
1,6 % HDP. 
 
V roku 2021 sa podpora ekonomiky medziročne zvýši len veľmi mierne. Dodatočné 
opatrenia vlády zhoršujúce štrukturálne saldo (stimul nad rámec vývoja NPC scenára) z tohto 
pohľadu napomáhajú ekonomickému oživeniu, nakoľko z agregátneho pohľadu čiastočne 
kompenzujú predpokladaný a postupne klesajúci vplyv pandemických opatrení. 
 
Naopak, v roku 2022 by mal rozpočet tlmiť ekonomické oživenie, a to najmä z dôvodu 
zlepšovania štrukturálneho salda a predpokladaného ukončenia pandemických opatrení, ktoré 
len čiastočne kompenzuje mierne rýchlejšie čerpanie EÚ fondov. 
 
V roku 2023 by sa situácia mala opätovne zmeniť, nakoľko očakávané výrazne čerpanie EÚ 
fondov z dôvodu končiaceho sa tretieho programového obdobia a postupného zazmluvňovania 
projektov nového (štvrtého) programového obdobia (graf 15) by malo podporiť ekonomický 
rast dodatočným impulzom a vykompenzovať tak reštriktívnejšie nastavenie samotného 
rozpočtu.  
 
Pri pretrvávajúcom podchladení ekonomiky počas celého rozpočtového horizontu (záporná 
produkčná medzera) nemusí byť z hľadiska stabilizácie ekonomiky optimálne tlmenie 
ekonomiky v roku 2022 a naopak výrazná podpora v roku 2023. Rýchlejšie a rovnomernejšie 

 
36  Ide o zdroje získané zo zahraničia (zo spoločného rozpočtu EÚ) a po úprave o odvody Slovenska do rozpočtu EÚ 

získame čistý príspevok k zmene domáceho dopytu. 
37  Fiškálny impulz – medziročná zmena objemu zdrojov v ekonomike z dôvodu vývoja verejných financií – 

nerozlišuje, či k zmene štrukturálneho salda dochádza z dôvodu minulých opatrení (tzv. NPC scenár – scenár 
nezmenených politík) alebo je to výsledok nových opatrení zahrnutých v rozpočte (dodatočný stimul oproti NPC). 
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čerpanie EU fondov ku koncu programového obdobia by mohlo napomôcť 
k efektívnejšiemu rozloženiu impulzu do ekonomiky, čo by bolo vítané najmä ešte 
v krízovom roku 2021 a pokrízovom roku 2022. 
 
Tab 12: Fiškálny impulz v rokoch 2019-2023 (% HDP)     
    2019 2020 2021 2022 2023 

1. zmena štrukturálneho salda -0,3 -2,6 -0,8 0,4 0,3 

a. jednorazové vplyvy (COVID-19)  -  -1,3 -1,1  -   -  

b. zmena v ostatných faktoroch* 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 

2. zmena štrukturálneho salda o dodatočné faktory 
(1+Δa-b) 

-0,3 -3,7 -0,4 1,5 0,3 

3. medziročná zmena vzťahov s rozpočtom EÚ 0,0 0,3 0,0 0,2 1,3 

Fiškálny impulz (2-3) -0,4 -3,9 -0,5 1,4 -1,0 

p.m. produkčná medzera RRZ 2,8 -6,7 -3,0 -1,9 -0,8 

 *zohľadňujú sa príspevky 2.piliera dôchodkového systému, rozšírený odvod v bankovom 
sektore, PPP projekty na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a platené úroky 

Zdroj: RRZ 

 
Dôležitosť finančných zdrojov podporujúcich ekonomické oživenie ukazuje scenár s čerpaním 
prostriedkov z novovzniknutého Fondu obnovy EÚ. Výrazné čerpanie prostriedkov EÚ 
už v roku 2022 by dokázalo v plnej miere vykompenzovať reštriktívne nastavenie 
rozpočtu a poskytnúť v roku 2023 mimoriadne veľký dodatočný impulz. Takýto vývoj 
je zároveň možné dosiahnuť pri súčasnom zlepšení deficitu a znížení dlhu oproti základnej 
prognóze. Dôsledná príprava projektov kvalifikovaných na čerpanie dodatočných 
prostriedkov by preto malo byť pre vládu jednou z hlavných priorít. 
 
Rizikový scenár, ktorý predpokladá silnejšie negatívne dopady pandémie a nečerpanie 
prostriedkov Fondu obnovy, reaguje na zhoršenie prognózy zhoršením salda rozpočtu, preto 
nedochádza k výraznej zmene fiškálneho impulzu. 
 

Graf 14: Fiškálny impulz v rokoch 2019-2023 
(% HDP) 

 
Graf 15: Predpokladané čerpanie EÚ príjmov 
v rokoch 2019-2023 (% HDP)  

 

 

 

pm1. produkčná medzera pre scenár 2.vlna (2,8;-7,1;-4,4;-2,5;-1,5) 
pm2.produkčná medzera pre scenár fond (2,1;-5,5;-2,2;-0,5; 1,4) 

  

Zdroj: metodika RRZ, MF SR (DBP)  Zdroj: RRZ 
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5 Vývoj v roku 2020 - východiská rozpočtu 
 

Vývoj verejných financií v roku 2020 je zásadne ovplyvnený prebiehajúcou pandémiou 
koronavírusu. Schválený rozpočet na rok 2020 predpokladal dosiahnutie deficitu na úrovni 
0,49 % HDP. V reakcii na pandemickú situáciu NR SR schválila 14. júla 2020 vládnu novelu 
zákona o štátnom rozpočte na rok 202038, ktorou došlo k dodatočnému navýšeniu výdavkov. 
Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci návrhu rozpočtu očakáva zhoršenie deficitu na úroveň 
9,68 % HDP.  
 

Na základe aktuálnych informácií a predpokladov RRZ očakáva deficit verejnej správy v roku 
2020 na úrovni 7,69 % HDP. V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády RRZ očakáva úsporu 
2,01 % HDP za predpokladu, že vláda neprijme v závere roka žiadne ďalšie opatrenia.  
 
Deficit je dôsledkom pandémie a zreálnenia stavu verejných financií 
 

K očakávanému nárastu deficitu VS oproti schválenému rozpočtu o 6 393 mil. eur (7,16 % HDP) 
prispeli viaceré faktory (graf 16). Už v čase schválenia rozpočtu RRZ odhadovala riziká 
pre rozpočtované saldo výške 1 274 mil. eur. Následne v priebehu roka prišlo k nárastu 
negatívneho vplyvu týchto rizík na deficit v objeme 330 mil. eur (ide najmä o výraznejšie 
nadhodnotenie dividend a podhodnotenie rastu záväzkov nemocníc). Zároveň vo februári 
prišlo k schváleniu 13. dôchodkov s negatívnym vplyvom 432 mil. eur. Spolu s dodatočnými 
faktormi (korekcie k čerpaniu EÚ fondov, realizácia záruky voči Kube, podpora zelenej energie) 
vo výške 601 mil. eur tak celkový vplyv hospodárskej politiky predchádzajúcich vlád 
na nárast deficitu oproti rozpočtu dosahuje 2 636 mil. eur. 
 

Graf 16: Faktory prispievajúce k deficitu VS v roku 2020 (ESA2010, mil. eur) 

 
Zdroj: RRZ 

 

Očakávaný vplyv pandémie navýšil deficit o 3573 mil. eur, najmä z dôvodu výpadku daňových 
príjmov a tržieb, ako aj čerpaním opatrení na podporu ekonomiky.  

 
38  Podľa MF SR okrem navýšenia limitu výdavkov priamo súvisiacich s pandémiou prišlo aj k rastu výdavkov 

na zabezpečenie titulov nekrytých v pôvodnom rozpočte v sume takmer 3 mld. eur. V nadväznosti na novelu 
sa nestanovil nový cieľ vlády pre schodok hospodárenia verejných financií, pričom MF SR odhadlo schodok 
hospodárenia verejnej správy na úrovni 11,58 % HDP. 
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Nové daňové opatrenia navyšujúce deficit o 149 mil. eur boli kompenzované úpravou 
13. dôchodkov v októbri, celkový negatívny vplyv tak dosiahol 25 mil. eur. Napokon k rastu 
deficitu prispeli aj iné faktory vo výške 159 mil. eur (napríklad rast výdavkov pre iné subjekty 
VS). Vplyv hospodárskej politiky súčasnej vlády na nárast deficitu oproti rozpočtu mimo 
vplyvu pandémie dosahuje spolu 184 mil. eur. 
 

Graf 17: Príspevky k zhoršeniu deficitu oproti pôvodnému rozpočtu (ESA2010, mil. eur) 

 

 
 Zdroj: MF SR, RRZ  

 
Podľa odhadu RRZ vzrastie deficit medziročne oproti roku 2019 o 6,34 percentuálneho 
bodu HDP z 1,35 % HDP na 7,69 % HDP (graf 18). K nárastu okrem vplyvov pandémie (pokles 
daňových príjmov, výdavky na COVID opatrenia, či pokles HDP) prispieva aj nárast bežných 
výdavkov ŠR (najmä osobných výdavkov a transferov), ďalej nárast sociálnych transferov 
(napr. 13. dôchodok alebo rast rodičovského príspevku), vyššie korekcie a výdavky 
na spolufinancovanie, ako aj rast výdavkov v zdravotníctve a samosprávach. 
 

Graf 18: Príspevky k medziročnému zhoršeniu deficitu VS (ESA2010, % HDP) 

 

 Zdroj: MF SR, RRZ  
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Riziká voči odhadu vlády 
 
Niektoré negatívne vplyvy oproti pôvodne schválenému rozpočtu boli identifikované 
RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu na roky 2020 až 202239. Ide napríklad o nadhodnotenie 
nedaňových príjmov, podhodnotenie výdavkov na sociálne transfery, výdavkov štátneho 
rozpočtu, alebo nízke rozpočtovanie výdavkov samospráv či ostatných subjektov VS40. V rámci 
novely zákona o štátnom rozpočte sa tieto riziká zohľadnili, čím sa potvrdilo hodnotenie 
RRZ pripravené už v čase schválenia pôvodného rozpočtu. Toto zreálnenie sa zároveň 
u viacerých položiek premietlo aj do hodnôt rozpočtovaných pre roky 2021 až 2023, čím 
sa eliminovali niektoré riziká, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch opakovane identifikované 
RRZ. 
 

Tab 13: Porovnanie odhadu salda VS v roku 2020 s fiškálnym rámcom (ESA2010, mil. eur) 

  Odhad salda VS v porovnaní: 

  
so schváleným 

rozpočtom na rok 
2020 

s odhadom vlády na 
rok 2020 zverejneným 

v NRVS 2021-2023 

Celková odchýlka: -6 393 1 799 

 - v % HDP -7,16 2,01 

1. Opatrenia prijaté na riešenie pandémie -932 139 

2. Daňové a odvodové príjmy -2234 -28 

3. Nedaňové príjmy -528 -39 

4. Sociálne dávky a transfery: -519 83 

5. Vzťahy s rozpočtom EÚ -184 200 

6. Výdavky štátneho rozpočtu: -1586 1086 

7. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov): -270 -29 

8. Výdavky v zdravotníctve: -85 76 

9. Hospodárenie ostatných subjektov VS: -52 305 

10. Ostatné vplyvy -3 6 

 Zdroj: MF SR, RRZ 

 
Medzi najvýraznejšie rozdiely oproti odhadu vlády patrí (viac v prílohe č. 4): 

• Nižší rozpočtový vplyv opatrení na riešenie pandémie s pozitívnym vplyvom 
na deficit vo výške 139 mil. eur (tabuľka 14).  

• Rovnako úsporu 200 mil. eur očakávame z nižších výdavkov na spolufinancovanie, 
nevyužitia rezervy na odvody EÚ a prostriedky EÚ ako aj z nižšej výšky transferu 
do rozpočtu EÚ. 

• Najvýraznejší pozitívny vplyv pre saldo rozpočtu oproti odhadu vlády vo výške 
1086 mil. eur vyplýva z nečerpania 935 mil. eur v bežných (transfery, tovary a služby) 
a 130 mil. eur v kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. K rozdielu v najvyššej miere 
prispieva odlišný predpoklad RRZ o čerpaní dodatočných prostriedkov uvoľnených 

 
39  RRZ popísala tieto riziká a kvantifikovala ich predpokladaný vplyv v kapitole 2.4 materiálu Hodnotenie Návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. 
40  Aktualizácia očakávaných vplyvov týchto rizík ako aj zdrojov krytia identifikovaných v čase schvaľovania rozpočtu 

na roky 2020 až 2022 je uvedená v prílohe č. 5. 

http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie_nrvs_2019_2021.pdf
http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie_nrvs_2019_2021.pdf
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do štátneho rozpočtu v rámci jeho novelizácie41, pričom RRZ zohľadnila priebežný 
mesačný vývoj a realizované rozpočtové opatrenia. 

• V rámci ostatných subjektov verejnej správy RRZ identifikovala úsporu s celkovým 
vplyvom oproti návrhu rozpočtu vo výške 305 mil. eur. Vzhľadom na aktuálne čerpanie 
v nadväznosti na vývoj v predchádzajúcich rokoch RRZ kvantifikovala pre rok 2020 
úsporu 305 mil. eur voči predpokladom vlády v hospodárení verejných vysokých škôl 
(88 mil. eur), Železničnej spoločnosti Slovensko (65 mil. eur), príspevkových organizácií 
(45 mil. eur), Národnej diaľničnej spoločnosti (39 mil. eur), Jadrovej a vyraďovacej 
spoločnosti (15 mil. eur), a Rozhlasu a televízie Slovenska (15 mil. eur). Naopak, riziko 
je odhadované v hospodárení Environmentálneho fondu (18 mil. eur). 

 
Tab 14: Výška prijatých priamych opatrení (mil. eur) 

  
Kvantifikácia 

v doložke 
vplyvov 

Aktuálna 
kvantifikácia 

RRZ  

z toho 
ESF 

z toho 
rozpočet 

Podpora zachovania pracovných miest  1 383 981 525 252 

z toho: vplyv na hospodárenie VS v roku 2021*  203 - - 

Podpora zamestnanosti v mater. školách 66 66 54 12 

Odpustenie sociálnych odvodov  28 69 0 69 

Dotácia na nájomné 200 50 0 50 

Zlepšenie podnikateľského prostredia 154 154 0 154 

"Pandemické" PN a OČR 339 243 0 243 

Predĺženie dávky v nezamestnanosti  36 33 0 33 

Úpravy v oblasti štátnych sociálnych dávok 14 14 0 14 

Spolu v mil. eur 2 220 1 609 579 827 

Spolu v % HDP 2,5 1,8 0,6 0,9 

* vzhľadom na časový posun vyplácania pomoci oproti obdobiu, ktorého sa týka, očakávame vyplatenie podpory za november 
a december až začiatkom roku 2021. Zároveň na základe čiastkových výstupov pracovnej skupiny k štatistickému 
zaznamenávaniu opatrení súvisiacich s pandémiou nepredpokladáme akrualizáciu týchto platieb do roku 2020.  

Zdroj: MF SR, výpočty KRRZ 

  

 
41  NR SR schválila 14. júla 2020 novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 v reakcii na pandemickú situáciu. 

Okrem navýšenia limitu výdavkov priamo súvisiacich s pandémiou prišlo aj k rastu výdavkov na zabezpečenie 
titulov nekrytých v pôvodnom rozpočte v sume takmer 3 mld. eur. 
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6 Odhad vývoja v rokoch 2021 až 2023 – riziká rozpočtu  
 
Prognóza vývoja verejných financií pripravená RRZ vychádza z informácií zverejnených 
v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, Návrhu rozpočtového plánu na rok 2021 
a dodatočne vyžiadaných údajov a informácií42 od Ministerstva financií SR a Ministerstva 
hospodárstva SR, ktoré pomohli lepšie vyčísliť očakávaný vývoj. Prognóza predstavuje 
najpravdepodobnejší odhad RRZ pri aktuálne dostupných informáciách, za predpokladu, 
že nebudú prijaté žiadne dodatočné opatrenia. 
 
Podľa RRZ deficit v rokoch 2021 dosiahne úroveň 7,10 % HDP, následne v rokoch 2022 
a 2023 klesne na hodnoty 6,15 % HDP a 6,29 % HDP43. Svoj odhad vývoja hospodárenia 
verejnej správy v rokoch 2021 až 2023 RRZ porovnala s príjmami a výdavkami z návrhu 
trojročného rozpočtu44. Odchýlka deficitu očakávaného RRZ v roku 2021 od cieľa rozpočtu 
je pozitívna na úrovni 0,4 % HDP a vychádza z veľkej časti z vyššieho odhadu daňových príjmov 
a pomalšieho predpokladaného čerpania EÚ fondov. Následne v roku 2022 bol odhadnutý 
pozitívny vplyv oproti rozpočtu vo výške 0,1 % HDP a napokon v roku 2023 boli identifikované 
riziká v objeme 0,5 % HDP. 
 

Tab 15: Riziká a zdroje ich krytia v rokoch 2021 až 2023 (ESA2010, mil. eur) 

  2021 2022 2023 

Saldo rozpočtu NRVS 2021-2023 v mil. eur -7118 -6174 -6025 

Saldo rozpočtu NRVS 2021-2023 v % HDP -7,44 -6,18 -5,72 

Vplyvy na saldo VS spolu: 348 51 -573 

 - v % HDP 0,37 0,05 -0,55 

1. Opatrenia prijaté na riešenie pandémie 32 0 0 

2. Daňové a odvodové príjmy 238 424 562 

 - nová legislatíva nezahrnutá v NRVS 72 78 83 

 - ostatné daňové a odvodové príjmy 166 346 479 

3. Nedaňové príjmy -129 -73 8 

 - dividendy ŠR a MH Manažment -97 -91 -32 

 - odvod z hazardných hier -42 -33 -22 

 - emisné kvóty 12 28 37 

 - iné nedaňové príjmy (iné nedaň. príjmy ŠR, poplatok EOSA) -3 23 25 

4. Sociálne dávky a transfery: 81 127 112 

 - výdavky Sociálnej poisťovne 93 126 92 

 - sociálne dávky MPSVaR -12 1 21 

5. Vzťahy s rozpočtom EÚ 230 459 202 

 - transfer do rozpočtu EÚ 0 0 0 

 - výdavky na spolufinancovanie 141 353 96 

 - rezerva na odvody do EÚ a prostriedky EÚ 107 107 107 

 - korekcie k čerpaniu EÚ fondov -18 0 0 

6. Výdavky štátneho rozpočtu: -296 -1119 -1609 

 - bežné rezervy (okrem miezd) 141 131 131 

 - mzdové výdavky ŠR (vrátane rezerv) -23 -127 -304 

 
42 Doplňujúce otázky a odpovede ministerstva financií a ministerstva hospodárstva, boli zverejnené spolu s týmto 

materiálom s výnimkou citlivých informácií. 
43 Bilancia hospodárenia verejnej správy v prognóze RRZ je zverejnená v prílohe č. 10. 
44  Spôsob odhadu rizík, vrátane použitých predpokladov, je uvedený v prílohe č. 6. 
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 - tovary a služby (bez rezerv) 61 43 40 

 - bežné transfery subjektom verejnej správy -578 -728 -879 

 - ostatné bežné výdavky -58 -84 -118 

 - kapitálové výdavky 161 -354 -480 

7. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov): 220 335 341 

 - obce 273 363 371 

 - VÚC -53 -28 -31 

8. Výdavky v zdravotníctve: -21 -89 -154 

 - výdavky na zdravotnú starostlivosť  -33 -74 -123 

 - splátky záväzkov voči akcionárom súkr. zdravotných poisťovní -30 -50 -50 

 - hospodárenie nemocníc 66 61 50 

 - prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní -24 -25 -31 

9. Hospodárenie ostatných subjektov VS: -18 -25 -36 

 - ZSSK -74 -78 -79 

 - príspevkové organizácie 21 2 -2 

 - environmentálny fond -55 -35 -41 

 - verejné vysoké školy 51 47 40 

 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť 16 8 5 

 - Ostatné subjekty 23 30 40 

10. Ostatné vplyvy 12 11 1 

Saldo rozpočtu po zohľadnení rizík RRZ v mil. eur -6769 -6123 -6598 

Saldo rozpočtu po zohľadnení rizík RRZ v % HDP -7,10 -6,15 -6,29 

Pozn.: znamienka vyjadrujú vplyv na saldo VS  Zdroj: MF SR, RRZ 

 
Vzhľadom na neistotu ohľadom vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19 RRZ predpokladá 
pokračovanie pandémie počas roka 2021. Zároveň RRZ očakáva, že v roku 2021 budú výpadky 
príjmov firiem a domácností v súvislosti pandémiou kompenzované vládou schválenými 
schémami pomoci, pri čerpaní v celkovej odhadovanej výške 1 009 mil. eur. Na strane firiem 
predpokladáme pokračovanie využívania podpory zachovania pracovných miest. 
Pre domácnosti očakávame pokračovanie poberania „pandemickej“ PN a OČR a tiež úpravy 
v oblasti štátnych sociálnych dávok. Tieto dodatočné výdavky budú financované z rozpočtovanej 
rezervy na úrovni 1041 mil. eur, celkový vplyv na saldo rozpočtu v roku 2021 je tak pozitívny 
na úrovni 32 mil. eur. Predpoklady o vývoji sú však spojené s vysokou mierou neistoty, pričom 
zhoršenie epidemiologickej situácie môže viesť k výpadku daňových príjmov a nárastu veľkosti 
čerpaných prostriedkov na podporu ekonomiky45. 
 
Prognóza daňových a odvodových príjmov vychádza z prognózy KRRZ pripravenej 
na zasadnutie Výboru pre daňové prognózy v októbri 2020. Keďže medzičasom prešla 
do druhého čítania v NR SR novela zákona o dani z príjmov46, KRRZ vplyvy tejto novely 
kvantifikovala a doplnila do svojej prognózy. Ide o balík úprav obsahujúci aj rušenie viacerých 
oslobodení a výnimiek. Po jeho zahrnutí existuje v odhade daňových príjmov pozitívne 
riziko vo výške 238 mil. eur v roku 2021, 424 mil. eur v roku 2022 a 562 mil. eur v roku 2023. 
 
Návrh rozpočtu nadhodnocuje niektoré nedaňové príjmy s celkovým negatívnym rizikom 
vo výške 129 mil. eur v roku 2021. V ďalších rokoch toto riziko klesá a dosahuje úroveň 
73 mil. eur v roku 2022 a napokon v roku 2023 očakávame pozitívnu odchýlku 8 mil. eur. 
 

 
45  Prognóza vývoja verejných financií v scenári výraznej druhej vlny pandémie je popísaná v kapitole 4.2. 
46  Detaily návrhu zákona sú podrobnejšie popísané v prílohe č. 3. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=199
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Ide konkrétne o: 
 

• Odhadované príjmy z dividend od viacerých spoločností s majetkovou účasťou 
štátu (konkrétne SPP, Východoslovenská energetika a Stredoslovenská energetika) 
v rokoch 2021 až 2023 sú podľa RRZ založené na optimistickom predpoklade vývoja ich 
zisku. Za predpokladu, že sa nezmení ziskovosť týchto spoločností (a ich dcérskych 
spoločností47) z riadnej činnosti v porovnaní s rokom 2019, riziko dosahuje postupne 
98 mil. eur v roku 2021, 93 mil. eur v roku 2022 a 34 mil. eur v roku 2023. Predpoklad 
medziročného nárastu ziskovosti týchto spoločností, s ktorým implicitne uvažuje návrh 
rozpočtu, nie je zdôvodnený. 
 

• Rizikom je aj rozpočtovaný výnos z odvodu z hazardných hier. MF SR po prepade 
výnosu v roku 2020 z dôvodu pandémie očakáva prudký nárast na úrovne 
z predchádzajúcich rokov, kým odhad RRZ očakáva rast v súlade s nominálnym HDP, 
čo predstavuje riziko oproti návrhu rozpočtu vo výške 42 mil. eur v roku 2021, 33 mil. eur 
v roku 2022 a 22 mil. eur v roku 2023. 
 

• V prípade príjmov z predaja emisných povoleniek na rozdiel od predchádzajúcich 
rokov existuje pozitívne riziko vo výške 12 mil. eur v roku 2021, 28 mil. eur v roku 2022 
a až 37 mil. eur v roku 2023, ktoré vyplýva z vyšších odhadov RRZ pre vývoj cien emisných 
povoleniek oproti predpokladom rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Oproti 
predchádzajúcim hodnoteniam sú však rozdiely v očakávaných príjmoch menšie, keďže 
rozpočtované príjmy v návrhu rozpočtu sú vyčíslené v súlade s metodikou ESA201048. 
Od roku 2021 začína nové obchodovacie obdobie, pričom v súčasnosti ešte nie je známe, 
či v nadväznosti na pripravované zmeny (napríklad presmerovanie časti kvót 
do modernizačného fondu mimo sektora verejnej správy) dôjde aj k zmene metodiky ich 
zaznamenávania podľa ESA2010. 

 
RRZ identifikovala možné úspory v rámci výdavkov na sociálne dávky a transfery. Nižší než 
rozpočtovaný rast výdavkov súvisí s nadhodnotením očakávanej hodnoty pre čerpanie výdavkov 
dôchodkového poistenia v roku 2020, ktoré sa následne prenáša do ďalších rokov. Výsledný 
pozitívny vplyv na saldo môže dosiahnuť 81 mil. eur v roku 2021, 127 mil. eur v roku 2022 
a 112 mil. eur v roku 2023. 
 
V oblasti vzťahov s rozpočtom EÚ boli voči návrhu rozpočtu identifikované úspory, keďže 
odhadované nižšie čerpanie výdavkov na spolufinancovanie je doplnené rozpočtovanou 
rezervou. Pozitívny vplyv na saldo môže dosiahnuť 230 mil. eur v roku 2021, 459 mil. eur 
v roku 2022 a 202 mil. eur v roku 2023: 
 

• RRZ v rokoch 2021 a 2022 odhaduje úspory vo výdavkoch na spolufinancovanie oproti 
návrhu rozpočtu v objeme 130 mil. v roku 2021, 232 mil. eur v roku 2023 riziko 
vo výdavkov na spolufinancovanie v objeme 128 mil. eur. Dôvodom je očakávaný pomalší 

 
47  ŠÚ SR pri vyčísľovaní dividend za štátne podniky v metodike ESA2010 posudzuje pôvod zisku (t.j. či je z riadnej 

alebo mimoriadnej činnosti) aj u dcérskych spoločností. Iba dividendy zo zisku z riadnej činnosti sú považované 
za príjmy verejnej správy v metodike ESA2010. ŠÚ SR tento postup prvýkrát uplatnil pri jarnej notifikácii Eurostatu 
v apríli 2016. 

48  Túto metodiku vykazovania príjmov z predaja emisných povoleniek prvýkrát aplikoval Štatistický úrad SR 
v októbri 2015. Tento prístup bol zohľadnený až v aktuálnom návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023.  
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nábeh čerpania výdavkov zo 4. programového obdobia (2021-2027) vyplývajúci 
zo skúseností s čerpaním výdavkov z 3. programového obdobia (2014-2020). Vzhľadom 
na vysokú sumu nevyčerpaných prostriedkov v minulých rokoch49 sa v roku 2021 
rozpočtujú nízke sumy nových výdavkov. 

 
RRZ identifikovala riziká aj v rámci výdavkov štátneho rozpočtu, celková výška rizík 
dosahuje 296 mil. eur v roku 2021, 1119 mil. eur v roku 2022 a 1609 mil. eur v roku 2023. 
 

• RRZ vo svojom odhade osobných výdavkov predpokladá nulovú valorizáciu v roku 
2021, pričom medziročný rast vyplýva z opatrení zvyšujúcich mzdy nad rámec valorizácie 
(napr. pre zamestnancov úradu verejného zdravotníctva alebo na budovanie 
analytických kapacít ministerstiev). V ďalších rokoch očakávame tempo rastu v súlade 
s vývojom miezd v súkromnom sektore. Dodatočné riziko oproti návrhu rozpočtu 
v rokoch 2021 až 2023 vyplýva najmä z predpokladanej vyššej miery valorizácie v rokoch 
2022 a 2023, v roku 2021 je rozdiel minimálny. Celkovo sa môžu navýšiť výdavky štátneho 
rozpočtu v rokoch 2021 až 2023 postupne o 23 mil. eur, 127 mil. eur a 304 mil. eur. 
 

• Vo výdavkoch na tovary a služby RRZ identifikovala úsporu v roku 2021 vo výške 
61 mil. eur, v ďalších rokoch postupne klesá na 43 mil. eur v roku 2022 a 40 mil. eur 
v roku 2023. Odhad RRZ vychádza z predpokladu zachovania rovnakého reálneho 
množstva nakupovaných tovarov a služieb na úrovni očakávanej v roku 202050 
pri súčasnom zapracovaní opatrení schválených v NR SR krytých rozpočtovou rezervou 
na riešenie vplyvov nových zákonných úprav51. Úspora môže súvisieť aj s rozpočtovaním 
niektorých položiek čerpaných ako bežné transfery v rámci výdavkov na tovary a služby 
(napr. výdavky na stravovanie na školách). 
 

• Riziko vo výdavkoch na bežné transfery subjektom VS oproti predpokladom 
rozpočtu rastie z 578 mil. eur v roku 2021 na 728 mil. eur v roku 2022 až dosiahne 
879 mil. eur v roku 2023. Nad rámec základného scenára bola zapracovaná valorizácia 
platov v regionálnom školstve a opatrenia schválené v NR SR, z ktorých viaceré sú kryté 
rozpočtovou rezervou na riešenie vplyvov nových zákonných úprav52 alebo 
sú rozpočtované na iných výdavkových položkách53. 
 

• V ostatných bežných výdavkoch RRZ identifikovala riziko v roku 2021 vo výške 
58 mil. eur, v ďalších rokoch stúpne na 84 mil. eur v roku 2022 a následne na 118 mil. eur 

 
49  Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov (podľa §8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) nie sú 

súčasťou aktuálneho návrhu rozpočtu, pričom môžu byť v danom roku použité. V roku 2021 by podľa informácií 
z ministerstva financií malo byť nad rámec rozpočtu k dispozícii takmer 2,3 mld. eur z nevyčerpaných EÚ fondov 
a 461 mil. eur výdavkov na spolufinancovanie.  

50  Pri niektorých podpoložkách ekonomickej klasifikácie bol použitý odlišný predpoklad strednodobého vývoja 
v súlade s princípmi používanými RRZ pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií. 

51  Ide najmä o ukončenie niektorých exekučných konaní, zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania 
v materskej škole a výdavky spojené s pozemkovými úpravami. 

52  Ide najmä o výdavky na kompenzáciu straty za bezplatnú prepravu v mestskej a prímestskej autobusovej doprave 
ako aj výdavky spojené s pozemkovými úpravami. 

53  Napríklad výdavky na podporu stravovacích návykov detí sú rozpočtované na položkách prislúchajúcich medzi 
tovary a služby. 

https://www.rozpoctovarada.sk/download2/DP2_2015_Zakladny_scenar_01.pdf
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v roku 2023.54. Odhad vývoja ostatných položiek vychádza z pravidiel používaných RRZ 
pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií55.  

 

• Súčasťou výdavkov štátneho rozpočtu sú rezervy rozpočtované v rámci Všeobecnej 
pokladničnej správy, ktoré slúžia na krytie neočakávaných výdavkov ako aj 
na kompenzáciu negatívnych rozpočtových vplyvov prijatých legislatívnych opatrení. 
Ide najmä o rezervu na riešenie vplyvov nových zákonných úprav, rezervu na riešenie 
krízových situácií a rezervu na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí56. 
Nepoužitie prostriedkov v rezervách na výdavky by znamenalo zdroj krytia pre iné 
riziká v rozpočte vo výške 141 mil. eur v roku 2021, 131 mil. eur v roku 2022 
a 131 mil. eur v roku 2023. 

 

• Vzhľadom na jednorazový charakter kapitálových výdavkov a očakávaný nárast 
výdavkov v rezorte obrany RRZ vo svojom odhade predpokladá realizáciu ostatných 
investícií na úrovni dlhodobého priemeru (0,41 % HDP). Odhad výšky kapitálových 
transferov vychádza z predpokladu zachovania pomeru ich čerpania k HDP pri 
súčasnom zohľadnení rozpočtovanej rekonštrukcie nemocníc a nárastu investícií 
do diaľničnej a železničnej infraštruktúry. Návrh rozpočtu obsahuje vyšší objem 
výdavkov v roku 2021, následný rast v rokoch 2022 a 2023 je však pomalší oproti 
predpokladom RRZ. Na základe týchto porovnaní očakávame úsporu 162 mil. eur 
v roku 2021 a riziká vo výške 354 mil. eur v roku 2022 a 480 mil. eur v roku 2023.  
 
Rast objemu kapitálových výdavkov nad rozpočtované úrovne umožňuje čerpanie 
prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov. Podľa predpokladov MF SR 
bude v roku 2020 realizované viazanie a presun kapitálových výdavkov (mimo zdrojov 
EÚ a spolufinancovania) vo výške 611 mil. eur, ktoré môžu financovať dodatočné výdavky 
v roku 2021, prípadne aj neskôr (za predpokladu dodržania rozpočtových pravidiel) 
nad rámec schváleného návrhu rozpočtu. 

 
Návrh rozpočtu samospráv v rokoch 2021 až 2023 predpokladá postupné zhoršenie ich 
hospodárenia. Kým pri VÚC predpokladá, že budú vykazovať prebytky počas celého obdobia, 
obce budú postupne zvyšovať deficitné hospodárenie, pričom návrh rozpočtu v roku 2023 
predpokladá ich deficit vo výške 448,8 mil. eur57. Rovnako ako MF SR, aj RRZ predpokladá 
deficitné hospodárenie obcí58 počas celého obdobia. V roku 2021 RRZ odhaduje deficit obcí59 
vo výške 188 mil. eur, v roku 2022 klesne na 153 mil. eur, resp. 134 mil. eur v roku 2023. S ohľadom 
na aktuálnu makroekonomickú situáciu a zvýšenú potrebu obcí zabezpečiť financovanie 
výdavkov súvisiacich s pandémiou (pravdepodobne nielen z vlastných zdrojov), navyše berúc 
do úvahy výšku prijatých transferov primárne určených na financovanie originálnych 

 
54  Ide o podporu za mesiace november a december 2020, ktorá bude vyplatená až na začiatku roku 2021. 
55  Postup zostavenia základného scenára vývoja verejných financií je popísaný v diskusnej štúdii RRZ: Bugyi, E. 

Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. RRZ diskusná štúdia 2/2015. Apríl 2015. 
56  Rezervu na mzdy a poistné a rezervu na prostriedky EÚ a odvody EÚ zohľadňujeme v rámci príslušných oblastí 

rozpočtu, t.j. vo výdavkoch na mzdy ŠR a vo vzťahoch s rozpočtom EÚ. 
57  MF SR rozpočtuje oproti RRZ nižšie čerpanie kapitálových výdavkov obcí a výrazne nižší objem prijatých 

transferov počas celého obdobia. 
58  Detailnejšie predpoklady sú uvedené v prílohe č. 6. 
59 Pri VÚC RRZ predpokladá deficit vo výške 46 mil. eur v roku 2021, 34 mil. eur v roku 2022 a deficit vo výške 

16 mil. eur v roku 2023. 

https://www.rozpoctovarada.sk/download2/DP2_2015_Zakladny_scenar_01.pdf
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kompetencií obcí, ako i preneseného výkonu štátu v ostatných rokoch, RRZ predpokladá vyšší 
objem prijatých transferov u obcí. Ten sa premietol do nižších odhadov deficitu obcí oproti 
návrhu rozpočtu na celom horizonte prognózy. Hospodárenie samospráv (bez daňových 
príjmov) tak predstavuje pozitívne riziko vo výške 220 mil. eur v roku 202160, 335 mil. eur 
v roku 2022, resp. 341 mil. eur v roku 2023. 
 
V rámci výdavkov na zdravotníctvo existujú nasledovné riziká: 
 

• RRZ pri odhade výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na roky 
2021 až 2023 vychádza zo scenára nezmenených politík zahŕňajúceho vplyv 
automatického vývoja miezd, inflácie a starnutia populácie, predpokladu zvýšenia 
výdavkov, ktoré sa v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu jednorazovo znížili61 
a nových opatrení prezentovaných v návrhu rozpočtu. Vzhľadom na pomalšiu realizáciu 
naplánovaných úsporných opatrení a veľký počet subjektov, ktoré ovplyvňujú vývoj 
výdavkov v sektore popri zámeroch ministerstva zdravotníctva, RRZ v porovnaní 
s návrhom rozpočtu odhaduje vyšší nárast výdavkov v roku 202162 o 115 mil. eur. 
V porovnaní s návrhom rozpočtu riziko predstavuje 33 mil. eur v roku 2021, keďže 
na rok 2020 odhaduje RRZ nižšiu úroveň výdavkov ako predpokladá návrh rozpočtu63 
V roku 2022 sa riziko zvyšuje na 74 mil. eur a v roku 2023 dosahuje 123 mil. eur. 

 

• Riziká vo výške 24 až 31 mil. eur ročne existujú v prevádzkových výdavkoch 
zdravotných poisťovní a vyplývajú z podhodnotených výdavkov Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne64 a nerozpočtovania výdavkov na dane a poplatky v prípade 
súkromných zdravotných poisťovní. 
 

• Návrh rozpočtu neobsahuje žiadne výdavky na výplatu nerozdelených ziskov 
súkromných zdravotných poisťovní. Tieto poisťovne disponujú nerozdeleným 
ziskom vo výške približne 188 mil. eur (stav ku koncu roku 2019), pričom v minulosti 
dosiahli platby vo forme dividend alebo splátok úveru priemerne 61 mil. eur ročne. RRZ 
odhaduje negatívne riziko vo výške 30 mil. eur v roku 2021 a následne 50 mil. eur 
každoročne v rokoch 2022 a 2023. 
 

 
60  V prípade obcí to znamená odhadovaný deficit hospodárenia (vrátane daňových príjmov) vo výške 188 mil. eur 

v roku 2021, ktorý môže byť krytý znížením zostatkov na účtoch a novými úvermi. Obce môžu zmierniť schodkové 
hospodárenie aj zvýšením miestnych daní a poplatkov, prípadne úsporami v rámci iných bežných výdavkov, 
čo RRZ nezahrnula do odhadu. 

61  Ide najmä o výkony špecializovaných ambulancií, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, spotreba liekov 
a materiálu. 

62  Konkrétne ide o riziko nárastu výdavkov, ktoré sa v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu jednorazovo 
znížili (špecializované ambulancie, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, spotreba liekov a materiálu) a pomalší 
nábeh úspor v oblasti liekovej politiky, revíznej činnosti a zefektívnenia prevádzky Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne (výpadok vo výške 36 mil. eur). 

63  Dôvodom nižšej sumy rizika na rok 2021 v porovnaní s výškou identifikovaných rizík v opatreniach a NPC scenári 
je to, že RRZ odhaduje nižšiu úroveň výdavkov na zdravotnú starostlivosť v roku 2020 oproti predpokladom 
návrhu rozpočtu o 81 mil. eur. 

64  Dôvodom je vyšší odhad výdavkov v roku 2020 na základe skutočných výdavkov za prvých 8 mesiacov roku 2020 
a premietnutie NPC scenára do ďalších rokov. Zrealizovanie úsporných opatrení na efektívnejšiu prevádzku 
poisťovne, ktoré sú uvedené v návrhu rozpočtu, môže tieto riziká znížiť. 
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• Rizikom návrhu rozpočtu je aj hospodárenie nemocníc, keďže ich záväzky 
po splatnosti voči Sociálnej poisťovni a externým dodávateľom každoročne rastú 
aj po ich oddlžení v rokoch 2018 a 2019 a návrh rozpočtu neobsahuje konkrétne 
opatrenia na spomalenie ich nárastu. Po zohľadnení predpokladaného dofinancovania 
nemocníc z výdavkov štátneho rozpočtu v sume 125 mil. eur ročne a skutočnosti, 
že nárast záväzkov z odvodov voči Sociálnej poisťovni bude mať neutrálny vplyv na saldo 
verejnej správy65, budú mať nemocnice v rokoch 2021 až 2023 pozitívny vplyv 
v porovnaní s návrhom rozpočtu v rozpätí 50 až 66 mil. eur.  

 
V rámci ostatných subjektov verejnej správy RRZ identifikovala negatívne riziká v rokoch 
2021 a 2023 s celkovými vplyvmi v rozpätí 18 až 36 mil. eur ročne. Odhad vývoja príjmových 
a výdavkových položiek jednotlivých subjektov vychádza z pravidiel používaných RRZ 
pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií. 
  

• Riziko existuje v hospodárení Železničnej spoločnosti Slovensko (vo výške 
74 až 79 mil. eur v rokoch 2021 až 2023), ktoré vyplýva najmä z podhodnotenia výdavkov 
na tovary a služby, ktoré medzi rokmi 2020 a 2021 klesajú o 114 mil. eur (medziročný 
pokles o 45 %) a v ďalších rokoch sú zmrazené. Návrh rozpočtu predpokladá zníženie 
bežného transferu zo štátneho rozpočtu na základe implementácie revízie výdavkov, 
čo by malo prispieť k úspore prevádzkových nákladov. Bez bližších informácií 
o konkrétnych úsporných opatreniach ZSSK však RRZ nepovažuje predpokladanú 
úsporu za realistickú.  
 

• V hospodárení Environmentálneho fondu RRZ odhaduje riziko voči návrhu rozpočtu 
vo výške 55 mil. eur v roku 2021, 35 mil. eur v roku 2022 a 41 mil. eur v roku 2023. Riziko 
vyplýva najmä z rozpočtovaného zníženia kapitálových transferov medziročne o 30 %, 
kým RRZ predpokladá medziročný rast na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch.  
 

• Naopak úsporu oproti rozpočtu RRZ identifikovala v hospodárení verejných vysokých 
škôl. Očakávaný pozitívny vplyv dosahuje 51 mil. eur v roku 2021, 47 mil. eur v roku 2022 
a 40 mil. eur v roku 2023. Prebytkové hospodárenie odhadované RRZ vychádza 
z prognózy na rok 2020 a pokračujúceho rastu bežných transferov zo štátneho rozpočtu 
v súlade s vývojom v predchádzajúcich rokoch. 

 
Nad rámec kvantifikovaných rizík RRZ identifikovala ďalšie riziká, ktoré sa môžu prejaviť v salde 
verejnej správy, pričom ich možné vplyvy vzhľadom na chýbajúce informácie nie sú vyčíslené: 
 

• RRZ do odhadu salda zahrnula nulový vplyv zo schémy dotácie elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov66, pričom v rokoch 2009 až 2019 negatívny vplyv67 na saldo 

 
65  V zmysle metodiky ESA2010 bude horšie hospodárenie nemocníc kompenzované zlepšením hospodárenia 

Sociálnej poisťovne. 
66  Schému dotácie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov RRZ zahrnula do bilancie príjmov a výdavkov verejnej 

správy (prostredníctvom navýšenia daňových príjmov a výdavkov na subvencie zhodne o o,7 % HDP v rokoch 2019 
až 2022) s neutrálnym vplyvom so zámerom, aby nedošlo ku skresleniu medziročného vývoja príjmov a výdavkov.  

67  Pri dotovaní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov dochádza k okamžitým platbám výrobcom po jej 
vyprodukovaní. Do koncovej ceny elektrickej energie si distribútori tieto dodatočné náklady môžu preniesť, čím 
vzniká časový nesúlad medzi dotáciami, ktoré poskytujú distribútori výrobcom pri nákupe energie a daňami, ktoré 
následne vyberú v cenách elektriny od konečných spotrebiteľov. 



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2021 až 2023 – analytický dokument 

 (november 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 40 

verejnej správy dosahoval priemerne 0,05 % HDP ročne. Dôvodom sú chýbajúce údaje 
potrebné pre spoľahlivý odhad. 

 

• V rezorte ministerstva obrany sa v minulosti uzatvorili viaceré dohody o nákupe 
vojenskej techniky (viacúčelové vrtuľníky, dopravné lietadlá, bojové obrnené 
a viacúčelové taktické vozidlá, viacúčelové taktické lietadlá, húfnice). Vzhľadom 
na utajovaný režim týchto nákupov RRZ nemá k dispozícii údaje potrebné pre posúdenie 
prípadných rizík vyplývajúcich z týchto transakcií. Neistota vyplýva aj z toho, že výdavky 
sa v metodike ESA2010 zaznamenávajú v čase dodania techniky, a nie v čase 
hotovostných úhrad. Takýto časový nesúlad je zahrnutý aj v návrhu rozpočtu, kedy 
hotovostné výdavky vo výške približne 1,2 mld. eur v rokoch 2019 až 2021 
negatívne ovplyvnia saldo v metodike ESA2010 v rokoch 2022 a 2023 
ako aj za horizontom 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 2023 
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 2021 až 2023. V roku 2020 vláda očakáva prehĺbenie strát aj v iných 
spoločnostiach (ŽS Cargo, Letové prevádzkové služby SR), čo pravdepodobne súvisí 
s poklesom ekonomickej aktivity v dôsledku pandémie. Rizikom pre verejné financie 
môže byť vývoj v týchto spoločnostiach po roku 2020, ak sa v nadväznosti na odhadované 
oživenie ekonomického vývoja nepodarí v ďalších rokoch dosiahnuť plánované 
vyrovnané (mierne prebytkové) hospodárenie. 
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7 Hodnotenie rozpočtu vo vzťahu k fiškálnym pravidlám 
 
Rozpočet verejnej správy by mal rešpektovať domáce pravidlá, ako aj pravidlá vyplývajúce 
z členstva SR v eurozóne. Najdôležitejšou domácou legislatívou vo fiškálnej oblasti 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. 
 
Limit na dlh 
 
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 22. októbra 2020 hrubý dlh verejnej 
správy dosiahol v roku 2019 úroveň 48,5 % HDP, čím zotrval68 v prvom pásme dlhovej brzdy 
ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Sankcie viažuce sa k tomuto pásmu predstavujú 
povinnosť MF SR zdôvodniť národnej rade výšku dlhu a navrhnúť opatrenia na jeho ďalšie 
zníženie. Sankcie sa uplatňujú až kým výška dlhu neklesne pod hranicu prvého sankčného 
pásma. Podobná situácia nastala aj v roku 2019, kedy sa hrubý dlh dostal do prvého sankčného 
pásma po jesennej notifikácii Eurostatu. 
 
Podľa odhadu Rady by mala hodnota hrubého dlhu v roku 2020 výrazne stúpnuť na úroveň 
62,1 % HDP, čím by sa dlh dostal nad horný limit sankčných pásiem ústavného zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v roku 2020 na úrovni 57 % HDP. Počas účinnosti zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti, od roku 2012, sa hrubý dlh verejnej správy Slovenskej republiky 
nedostal mimo sankčných pásiem69. 
 
Vzhľadom na výrazný negatívny dopad pandémie koronavírusu na hospodárenie Rada očakáva, 
že hrubý dlh ostane bez prijatia dodatočných opatrení nad horným limitom aj počas rokov 
2021 až 2023. Rada odhaduje, že po zohľadnení rizík návrhu rozpočtu podiel dlhu na HDP 
vzrastie na úroveň 63,8 % v roku 2021. Následne by dlh vzrástol na úroveň 65,9 % HDP na konci 
roku 2022 a 67,8 % HDP na konci roku 2023. Návrh rozpočtu neobsahuje opatrenia, ktoré 
by viedli k splneniu sankcií dlhovej brzdy po ukončení únikových klauzúl. 
 
Z pohľadu pravidiel by sa situácia výraznejšie nemenila ani pri dvoch alternatívnych 
scenároch (rizikový a Fond obnovy). V oboch prípadoch by sa dlh nachádzal ku koncu roka 
2023 vysoko nad horným limitom dlhu. 
  

 
68  Na základe jarnej notifikácie Eurostatu z 22. apríla 2020 dosiahol hrubý dlh 48,0 % HDP v roku 2019, čo znamenalo 

jeho zníženie pod sankčné pásma. Eurostat zaznamenal do dlhu záväzky z dotácií na zelenú energiu (príspevok 
0,3 p.b.) a revidoval výšku HDP nadol, čo zvýšilo podiel dlhu na HDP (príspevok 0,2 p.b.) a prispelo k nárastu 
hrubého dlhu nad úroveň prvého sankčného pásma vo výške 48,5 % HDP. 

69  Prvé sankčné pásmo v roku 2020 začína pri prekročení hranice dlhu vo výške 47 % HDP. V ďalších rokoch táto 
hranica klesne každoročne o 1 p.b. (do roku 2027). 
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Graf 19: Vývoj hrubého dlhu verejnej správy (v % HDP) 

 

 Zdroj: ŠÚ SR, RRZ  
 

Únikové klauzuly ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ustanovujú podmienky 
pre oslobodenie od plnenia sankcií vyplývajúcich z prekročenia tretieho, štvrtého a piateho 
sankčného pásma ústavného zákona: 
 

• Na 24 mesiacov po schválení programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde. 

• Na 36 mesiacov, ak ŠÚ SR v roku t zistí, že medziročná zmena HDP v roku t-1 je 
v porovnaní s medziročnou zmenou HDP v roku t-2 nižšia najmenej o 12 percentuálnych 
bodov. 

• Na 36 mesiacov ak MF SR zistí, že výdavky z verejných prostriedkov spojené s obnovením 
fungovania bankového sektora, výdavky súvisiace s odstraňovaním následkov živelných 
pohrôm a prírodných katastrof alebo výdavky vyplývajúce z plnenia medzinárodných 
zmlúv presiahli úhrne 3 % HDP. 

 

Na základe aktuálneho odhadu vývoja HDP sa javí, že pokles HDP v roku 2020 nebude 
dostatočný na to, aby sa splnila skutočnosť spúšťajúca únikovú klauzulu na 36 mesiacov. 
Z právnej analýzy70, ktorú si RRZ nechala vypracovať, taktiež vyplýva, že pandémia automaticky 
nespadá pod pojmy „živelná pohroma“ a „prírodná katastrofa“. Je preto možné, že hospodárska 
kríza spôsobená pandémiou koronavírusu nespĺňa ani jednu z podmienok spúšťajúcich 
36 mesačnú výnimku z plnenia sankcií tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma 
a v roku 2023 by musela vláda požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery. Prekročenie 
piateho sankčného pásma si vyžaduje aj predloženie rozpočtu verejnej správy bez 
schodku a s nerastúcimi výdavkami. Vláda preto v návrhu rozpočtu deklaruje cieľ 
dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu v roku 2023, no nekonkretizuje konsolidačné opatrenia 
na jeho dosiahnutie, pričom priznáva nereálnosť dosiahnutia tohto cieľa.  
 
Návrh rozpočtového plánu predpokladá schválenie novely ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, ktorej cieľom je sprísniť rozpočtový rámec Slovenska a reagovať na súčasnú 

 
70  GIBA, M., BUJŇÁK, V.: Ústavnoprávna analýza vybraných ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej 

zodpovednosti zo dňa 31.07.2020, s. 12. Analýza vypracovaná na základe zmluvy s Univerzitou Komenského 
v Bratislave, Právnickou fakultou zo dňa 22.05.2020. 
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situáciu pandémie COVID-19 zmenami tzv. dlhovej brzdy a zavedením výdavkových limitov 
do praxe. Ak národná rada schváli novelu ústavného zákona, následné zmeny v rozpočtových 
pravidlách nebudú vyžadovať vyrovnaný rozpočet v roku 2023, no budú vyžadovať relatívne 
prísnu niekoľkoročnú konsolidáciu a zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. 
 

Vzhľadom na príčiny, ktoré viedli k prekročeniu horného limitu dlhu (box 4), Rada vníma, 
že plnenie sankcií aktuálne platných limitov na dlh by spôsobilo neprimerané a z ekonomického 
pohľadu nevhodné utlmenie ekonomického rastu s príliš veľkým negatívnym vplyvom 
na životnú úroveň obyvateľstva. Neznamená to, že aktuálna úroveň dlhu nie je dôležitá 
z pohľadu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti. Dôležitejšie v tejto chvíli je však mať 
strednodobú stratégiu, ktorá zníži štrukturálny deficit do konca volebného obdobia 
k úrovni 3 % HDP a následne bude viesť k dosiahnutiu aspoň vyrovnaného 
štrukturálneho salda. Postupné znižovanie deficitu by viedlo najprv k stabilizácii úrovne dlhu 
a postupne by sa dlh aj vplyvom ekonomického rastu začal prudko znižovať. Zavedenie 
záväzných viacročných a nezávisle vyhodnocovaných výdavkových limitov 
na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutnou súčasťou tejto stratégie. 
 

 

Box 4: Porovnanie salda VS a hrubého dlhu VS pri dodržaní strednodobých cieľov vlády počas 
rokov 2013 až 2019 a reálneho stavu 
 

RRZ odhaduje, že ak by vláda dodržala svoj strednodobý cieľ v podobe vyrovnaného rozpočtu pôvodne 
stanoveného na rok 2017 a použila neočakávané príjmy na konsolidáciu verejných financií, tak by výška 
hrubého dlhu dosiahla v roku 2019 úroveň asi 39 % HDP. Oproti skutočnej úrovni 48,5 % HDP by tak 
bola nižšia o asi 9,5 p.b. (graf 20). Úroveň salda nedosiahla rozpočtovanú úroveň v žiadnom 
z pozorovaných rokov okrem roku 2017, kedy bola o asi 0,4 p.b. lepšia, avšak, ak by vláda dodržala svoj 
strednodobý rozpočtový cieľ, mohla v roku 2017 dosiahnuť prebytok 0,3 % HDP. Vláda opakovane 
odsúvala dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa a napriek ekonomicky priaznivým 
podmienkam rokov 2013 až 2019 nevyužila neočakávané príjmy na výraznejšiu konsolidáciu verejných 
financií. 
 
Pravidlo limitu na dlh nie je v súčasnosti schopné plniť svoju pôvodnú úlohu bez toho, aby zásadným 
negatívnym spôsobom ovplyvňovalo ekonomickú situáciu na Slovensku. Chybou však nebolo samotné 
nastavenie pravidla, ale chýbajúci nevyhnutný prvok operatívneho riadenia rozpočtu – limity výdavkov. 
Oba tieto nástroje sa mali navzájom dopĺňať, pričom fiškálna politika pri chýbajúcich výdavkových 
limitoch nevytvorila dostatočný fiškálny priestor pred aktuálnou krízou spôsobenou pandémiou. 
 

Graf 20: Hrubý dlh pri dodržaní MTO 
a využití nadpríjmov (% HDP)  

 
Graf 21: Saldo VS pri dodržaní MTO a použití 
nadpríjmov (% HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 
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Pravidlo o vyrovnanom rozpočte 
 
Ďalším dôležitým domácim pravidlom je pravidlo o vyrovnanom rozpočte, na základe 
ktorého by Slovensko malo v strednodobom horizonte smerovať k vyrovnanému rozpočtu 
(štrukturálny deficit najviac vo výške 0,5 % HDP). Toto pravidlo nebolo od jeho zavedenia v roku 
2014 ešte splnené, pričom pôvodný plánovaný termín jeho splnenia v roku 2017 vláda posunula 
na rok 2019. Tento cieľ vláda nesplnila ani v roku 2019, kedy štrukturálny deficit dosiahol 
2,12 % HDP. Podľa RRZ nastala v roku 2019 výrazná odchýlka v smerovaní k strednodobému 
cieľu. Keďže v júni 2020 vláda vyhlásila výnimočné okolnosti, korekčný mechanizmus nemožno 
v tomto období uplatniť. Dôležitým predpokladom neuplatňovania korekčného mechanizmu 
počas výnimočných okolností je to, aby sa tým neohrozila udržateľnosť verejných financií 
v strednodobom horizonte. Podľa odhadov RRZ dosiahne v roku 2020 štrukturálny deficit 
úroveň 4,7 % HDP, pričom bez prijatia dodatočných konsolidačných opatrení by sa aj 
v ďalších rokoch pohyboval blízko 6 % HDP71. Plnenie pravidla vyhodnocuje MF SR a RRZ 
na základe skutočných údajov72. 
 
Európske pravidlá – Pakt stability a rastu 
 
Z pohľadu uplatňovania európskych rozpočtových pravidiel sa fiškálna politika bude 
riadiť korektívnou časťou Paktu stability a rastu, keďže deficit verejnej správy v roku 2020 
prekoná úroveň 3 % HDP. Európska komisia navrhla spustenie všeobecnej únikovej klauzuly73 
preventívnej a korektívnej časti Paktu stability a rastu, ktorá umožňuje dočasný odklon 
od smerovania k strednodobému cieľu, ak to neohrozuje strednodobú rozpočtovú udržateľnosť 
a teda nepožaduje medziročné znižovanie štrukturálneho schodku. Európska komisia vo svojom 
liste74 vyzýva, aby fiškálna politika podporovala oživenie hospodárstva v roku 2021, zohľadňujúc 
reformy z Plánu obnovy a odolnosti a preto úniková klauzula ostane aktívna aj počas roka 2021. 
 
 

  

 
71  Po zohľadnení rizík návrhu rozpočtu by štrukturálny deficit v roku 2021 dosiahol 5,7 % HDP. 
72  RRZ v júli 2020 vyhodnotila, že v roku 2019 došlo k výraznej odchýlke od trajektórie s potrebou spustenia 

korekčného mechanizmu. 
73  Dňa 20. marca 2020 Európska komisia navrhla spustenie tzv. všeobecnej únikovej klauzuly 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf  
74  List z Európskej komisie z dňa 19. septembra 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/sk.pdf 

https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/438/hodnotenie-plnenia-pravidla-o-vyrovnanom-rozpocte-za-rok-2019
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sk.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sk.pdf
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8 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 
2020 zasadal Výbor pre makroekonomické prognózy štyrikrát, Výbor pre daňové 
prognózy päťkrát. Termíny zverejnenia prognóz boli v súlade s ústavným zákonom. 
 
Tab 16: Vypracovanie makroekonomických a daňových prognóz výbormi v roku 2020 

  1.  2. 3.  4. 5. 

  

Povinný 
termín do 

15.2. 

 Povinný 
termín do 

30.6. 
 

 

Výbor pre 
makroekonomické 

prognózy 

zasadnutie 
VpMP 

05.02.2020 08.04.2020 17.06.2020 16.09.2020 
 

zverejnenie 
prognóz 

10.02.2020 15.04.2020 22.06.2020 22.09.2020 
 

Výbor pre daňové 
prognózy 

zasadnutie 
VpDP 

12.02.2020 16.04.2020 25.06.2020 24.09.2020 7.10.2020 

zverejnenie 
prognóz 

14.02.2020 23.04.2020 30.06.2020 30.09.2020 per rollam 

      Zdroj: MF SR 

 
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 poskytol zákonom definované údaje75, 
po obsahovej stránke však neboli všetky údaje dostatočne vysvetlené a zdôvodnené, 
čo sťažuje jeho vyhodnotenie a identifikáciu potenciálnych rizík. RRZ dodatočne 
požiadala o sprístupnenie dát a zodpovedanie doplňujúcich otázok. MF SR požiadavke vyhovelo 
a niektoré témy boli ďalej hlbšie konzultované. 
 
RRZ popri plnení zákonom daných požiadaviek na obsah rozpočtu posudzuje návrh rozpočtu aj 
z pohľadu zámerov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. 
Za najvýznamnejšie pozitíva považuje: 
 

• V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi RRZ vníma kvalitatívny posun v prístupe 
k rozpočtovaniu, ktorý môže viesť k zvýšeniu efektívnosti vynakladaných 
zdrojov a vyššej hodnote za peniaze. Vo väčšej miere došlo k prepojeniu revízií 
výdavkov s rozpočtovým procesom, keďže sa do návrhu rozpočtu zapracovali opatrenia 
identifikované revíziami aj v iných oblastiach ako v sektore zdravotníctva (zníženie 
zamestnanosti na vysokých školách, počtu policajtov a zamestnancov v štátnej správe). 
Pozitívom je aj zmena v prístupe k rozpočtovaniu investícií, ktorej cieľom je zohľadnenie 

 
75  Bližšie informácie o plnení zákonom definovaných požiadaviek sú uvedené v prílohe č. 9. 
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pripravenosti a ekonomickej návratnosti nových investícií76. Takisto rozpočtovanie 
podľa oblastí vrátane identifikovania kľúčových ukazovateľov môže byť základom 
rozpočtovania orientovaného na výsledky. Na druhej strane prezentácia návrhu rozpočtu 
podľa oblastí je zatiaľ menej prehľadná z hľadiska posúdenia možných rizík 
a zapracovaných opatrení (nerozlišujú sa zdroje financovania výdavkov, zahŕňajú sa aj 
výdavky, ktoré nie sú podľa metodiky ESA2010 výdavkami, vo viacerých prípadoch chýba 
popis vývoja v roku 2021). 
 

• Pozitívom je prezentovanie opatrení v rezorte zdravotníctva, aj napriek tomu, 
že v porovnaní s minuloročným návrhom rozpočtu došlo k zníženiu transparentnosti 
(chýba vysvetlenie odhadu východiskového roka 2020, čo je dôležité najmä z pohľadu 
porozumenia vplyvov pandémie, ako aj podrobnejší popis nových opatrení77). 
Ide o jedinú oblasť, v ktorej je návrh rozpočtu zostavený na základe scenára 
nezmenených politík na najbližšie tri roky, ku ktorému sú pripočítané vplyvy nových 
opatrení. V budúcnosti by bolo potrebné rozšíriť tento prístup aj na všetky ostatné 
zložky rozpočtu verejnej správy. 
  

• Zvýšila sa porovnateľnosť rozpočtovaných údajov so skutočnosťou zapracovaním 
predpokladov o úpravách Štatistického úradu SR. Návrh rozpočtu obsahuje aj informácie 
o nerozpočtovaných položkách a ich vplyvoch v minulých rokoch, pričom podľa RRZ 
by sa v budúcnosti mali zahrnúť do rozpočtu aj tieto položky. 
 

• Rozpočtované príjmy z emisných povoleniek sú už odhadnuté v súlade 
s metodikou ESA2010. Návrh rozpočtu síce nerozdeľuje odhadované príjmy 
na hotovostné a akrualizáciu, ale celkové odhadnuté príjmy reflektujú metodiku 
ESA2010. Úrokové príjmy a náklady spojené s emisiou štátneho dlhu naďalej nie 
sú rozpočtované v súlade s metodikou ESA2010. 

 
Za najvýznamnejšie nedostatky aktuálneho návrhu rozpočtu RRZ považuje: 

 

• Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s rozpočtovým cieľom iba v roku 2021, nie v ďalších 
rokoch. V prípade roku 2023 síce rozpočtový cieľ formálne rešpektuje legislatívu 
(požiadavka na vyrovnaný rozpočet z dlhovej brzdy), ale je označený za nerealistický. 
Chýba v ňom informácia o tom, aké strednodobé ciele považuje za realistické 
a aká by mala byť stratégia verejných financií za horizontom aktuálneho návrhu 
rozpočtu. 

 

• Dôležité legislatívne zmeny vláda prijíma aj po tom, ako schváli návrh rozpočtu 
a predloží ho parlamentu, pričom rozpočet dopady týchto opatrení neobsahuje. 

 
76  Pri rozpočtovaní investícií sa po prvý raz uplatnil princíp tzv. nulového štartovacieho rozpočtu, čo znamená, 

že sa posúdi opodstatnenosť všetkých kapitálových výdavkov. Podľa MF SR sa v rámci každej verejnej investície 
zhodnotí jej súlad s rezortnou stratégiou, príspevok k napĺňaniu cieľov a overí sa výška jej nákladov. Všetky 
investície prevyšujúce jeden milión eur budú prechádzať hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze. Do rozpočtu 
budú zaradené len tie investičné projekty, ktoré budú dobre pripravené a ekonomicky návratné. Zabráni sa tak 
situácii, keď nepripravené projekty dlhodobo blokovali veľký balík peňazí na úkor užitočnejších a lepších 
projektov. 

77  Údaje popisujúce odchýlky odhadu výdavkov na rok 2020 od rozpočtu boli poskytnuté RRZ na základe dodatočnej 
požiadavky. 
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V oblasti dane z príjmov bolo v parlamente (vo Výboroch) do vládneho návrhu zákona 
nad rámec rozpočtu navrhovaných niekoľko významných zmien (zmeny v daňovom 
bonuse na dieťa, zrušenie daňovo odvodového oslobodenia 13. a 14. platu, rušenie 
výnimiek a špeciálnych režimov pre kúpeľníctvo, rušenie oslobodení príspevkov 
na rekreáciu a veľa iných). 
 

• V oblasti valorizácie dôchodkových dávok rozpočet predpokladá, že súčasný, 
dočasný spôsob valorizácie dôchodkov (percentom o tzv. dôchodcovskú infláciu pričom 
suma zvýšenia v eurách nesmie byť nižšia ako 2 % z priemernej dávky daného typu 
dôchodku), ktorý sa má naposledy uplatniť v roku 2021, bude platiť aj v nasledujúcich 
rokoch. Napriek tomu táto skutočnosť nie je transparentne uvedená. 

 

• Príjmy z dividend sú netransparentne rozpočtované. Oproti predchádzajúcim 
rokom, rozpočtované hodnoty dividend v prípade SPP a VSE Holding sčasti reflektujú 
menej priaznivý vývoj skutočných resp. odhadovaných dividend v aktuálnom roku. 
Riziká identifikované RRZ v oblasti dividend SPP sa v minulosti vždy naplnili. Situáciu 
zneprehľadňuje členitá vlastnícka štruktúra a nejednotné hospodárske roky firiem 
v skupine, ktoré sťažujú odčlenenie mimoriadnych dividend nesúvisiacich s tvorbou 
riadnych ziskov. 
 

• K zlepšeniu informovanosti by mohlo dôjsť u štátnych podnikov. Podobne, ako 
v predchádzajúcich návrhoch rozpočtu, absentujú výsledky hospodárenia za jednotlivé 
zdravotnícke zariadenia s majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva SR ako aj 
stručný komentár ku všetkým podnikom78. Nedostatok informácií sťažuje vyhodnotenie 
rizika plynúceho z hospodárenia podnikov vo vlastníctve štátu, 
resp. MH Manažment79, a.s. 
 

• Veľkosť rezerv štátneho rozpočtu sa v porovnaní s minuloročným rozpočtom 
znížila80, pričom všetky rezervy majú špecifikovaný svoj účel. Z pohľadu miery 
kontroly NR SR nad výdavkami rozpočtu to možno vnímať pozitívne. Na druhej strane, 
aj napriek ich špecifikovaniu môžu byť tieto prostriedky na základe rozhodnutia ministra 
financií alebo vlády použité aj na iný účel. 
  

 
78  Nielen spadajúcich pod MZ SR. 
79  Podľa právnej analýzy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú si RRZ nechala vypracovať, 

pod definíciu podniku štátnej správy (čl. 2, písm. f) zákona č. 493/2011 Z.z.) nespadajú podniky s majetkovou 
účasťou MH Manažment, a.s. napriek tomu, že Ministerstvo hospodárstva je 100 % akcionárom spoločnosti 
MH Manažment, a.s. Údaje o ich skutočnom a očakávanom hospodárení teda nemusia byť súčasťou rozpočtu 
verejnej správy. 

80  Odhliadnuc od rezervy na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19, na ktorú sú vyčlenené prostriedky 
vo výške 1,04 mld. eur, sa objem rezerv oproti minulému roku znížil o 221 mil. eur. 
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Príloha č. 1 – Ústavný zákon o dôchodkoch – zverejnené 
opatrenia 
 
Tab 17: Predbežne zverejnené opatrenia v pripravovanom ústavnom zákone o dôchodkoch 

Opatrenie Predbežný komentár RRZ 

Zavedenie povinnej percentuálnej valorizácie 
dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového 
systému na ustanovenej miere rastu životných 
nákladov, 
 
 
 
 
 

Neutrálne na udržateľnosť voči súčasne platnej 
legislatíve. 
 
Aktuálne platí percentuálna valorizácia dôchodkových 
dávok o tzv. dôchodcovskú infláciu od roku 2022, s čím 
počítajú aj všetky dlhodobé projekcie vývoja penzijných 
výdavkov. Potvrdenie tohto spôsobu valorizácie 
ústavným zákonom bude preto na kvantifikáciu 
udržateľnosti neutrálne.  

Zavedenie mimoriadnej percentuálnej valorizácie 
dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového 
systému za splnenia vopred stanovených 
makroekonomických ukazovateľov a nízkeho rizika 
dlhodobej udržateľnosti verejných financií 
(všeobecná medzigeneračná solidarita), 
 

Zhoršuje udržateľnosť voči súčasne platnej legislatíve.  
 
Technokraticky platí, že mimoriadna valorizácia nad 
rámec základnej percentuálnej zhoršuje udržateľnosť. 
Prakticky však tento mechanizmus môže stanoviť vláde 
rámce/mantinely pre riešenie sociálneho pnutia 
vyplývajúceho z otvárania nožníc medzi starými 
a novými dôchodcami (ktoré bude spôsobovať inflačná 
valorizácia na veľmi dlhom horizonte v budúcnosti). 

Zavedenie takého spôsobu výpočtu dôchodkov, ktorý 
nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali 
materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým 
kompenzovať zrovnoprávnenie veku odchodu do 
dôchodku mužov a žien, 

Zhoršuje udržateľnosť voči súčasne platnej legislatíve.  
 
Opatrenie zvýši výšku dôchodkov najmä u ľudí 
(prevažne žien), ktorí svoju kariéru prerušovali 
z dôvodu výchovy detí. Za tieto obdobia po roku 2004 
(náhradné doby pred rokom 2004 majú inú, štedrejšiu 
úpravu od roku 2009) sa priznáva osobný mzdový bod 
v rovnakej výške, na úrovni 60 % priemernej mzdy spred 
dvoch rokov. Pri zjednodušenom predpoklade81 to môže 
znamenať zvýšenie priznaného dôchodku o približne 
4 %.  

Ustanovenie rodičovského bonusu vo výške odvodu 
do rezervného fondu solidarity na rodičov 
poberajúcich starobný dôchodok z priebežne 
financovaného dôchodkového systému (rodinná 
medzigeneračná solidarita), 

Zhoršuje udržateľnosť voči súčasne platnej legislatíve.  
 
Podľa predbežných odhadov ministerstva financií by 
zavedenie rodičovského bonusu znamenalo trvalé 
zhoršenie hospodárenia VS. V roku 2021 by to 
znamenalo približne 720 mil. eur82. Z pohľadu 
dlhodobej udržateľnosti by to zjednodušene znamenalo 
negatívny vplyv najmenej na úrovni 0,8 % HDP. 
Pozitívne efekty na zvýšenie plodnosti vplyvom tohto 
opatrenia budú podľa RRZ nevýznamné.  

Ustanovenie minimálneho obdobia dôchodkového 
poistenia a dosiahnutie dôchodkového veku, ktorý 
sa bude zvyšovať na základe strednej dĺžky života 
ako podmienky nároku na starobný dôchodok z 
priebežne financovaného dôchodkového systému a  
 

Zlepšuje udržateľnosť voči súčasne platnej legislatíve. 
 
Ide o opatrenie s potenciálne najväčším pozitívnym 
vplyvom na udržateľnosť na úrovni približne 1 % HDP.  
 
 

 
81  Pri období dôchodkového poistenia 40 rokov strávi človek pri priemernej plodnosti 1,5 dieťaťa 4,5 roka 

na materskej a rodičovskej. V prípade ak pracuje má priemernú mzdu (OMB = 1). 
82  Kvantifikácia MF SR predpokladá, že pracujúci platí odvod len v prípade, že aspoň jeden rodič poberá starobný 

dôchodok. V tom prípade sa jeho odvod vo výške príspevku do rezervného fondu solidarity (4,75 % hrubej mzdy) 
vyplatí jeho rodičovi s dôchodkom. 
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Alternatívne ustanovenie minimálneho obdobia 
dôchodkového poistenia, za ktoré bolo zaplatené 
poistné s prípadnou úpravou minimálnej dĺžky 
odpracovaných rokov na základe strednej dĺžky 
života ako podmienky nároku na odchod do dôchodku, 

Zlepšenie udržateľnosti iba za predpokladu 
uplatňovania princípu aktuárnej neutrality 
(krátenie dôchodkov ako u predčasných dôchodcov) 
u tých, ktorí do dôchodku odídu pred dosiahnutím 
dôchodkového veku. V opačnom prípade nemožno 
očakávať výraznejší pozitívny vplyv na udržateľnosť.  

Ustanovenie nároku na dvanásť dôchodkov ročne z 
priebežne financovaného dôchodkového systému, 

Neutrálne na udržateľnosť voči súčasne platnej 
legislatíve. 
 
Vzhľadom na to, že súčasný 13. dôchodok nie je súčasťou 
sociálneho poistenia (osobitný zákon) a priebežným 
dôchodkovým systémom je iba vyplácaný (štátna dávka) 
toto ustanovenie nezakladá na jeho zrušenie.  

Stanovenie korekčných mechanizmov v prípade 
vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií, 
 

Zlepšuje udržateľnosť voči súčasne platnej legislatíve. 
 
Veľkosť pozitívneho vplyvu závisí od typu a nastavenia 
korekčného mechanizmu.  

Ustanovenie minimálneho dôchodkového príjmu z 
priebežne financovaného dôchodkového systému 
zohľadňujúceho minimálnu požadovanú individuálnu 
mieru zásluh a garantujúceho ochranu dôchodcu ako 
jednotlivca pred stavom hmotnej núdze, 

Neutrálne na udržateľnosť voči súčasne platnej 
legislatíve. 
 
Opatrenie iba definuje existenciu minimálneho 
dôchodku priamo v rámci dôchodkového systému (a nie 
ako dávku), nedefinuje však jeho parametre. Navyše, 
v súčasnosti už je v parlamente vládny návrh zákona, 
ktorým sa zmrazuje výška minimálneho dôchodku, 
čo možno vnímať ako návrat ku nastaveniu pred rokom 
2020. 

Výška sadzby povinných príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie je najmenej jedna štvrtina 
celkovej efektívnej sadzby starobného dôchodkového 
zabezpečenia, 
 

Neutrálne na udržateľnosť voči súčasne platnej 
legislatíve. 
 
Definovaná minimálna sadzba je mierne pod úrovňou 
dnešnej (konečnej) sadzby 6 %.  

Vstup do starobného dôchodkového sporenia je 
povinný s možnosťou výstupu v stanovenej lehote, 

Neutrálne na udržateľnosť voči súčasne platnej 
legislatíve. 
 
V scenári nezmenených politík je toto opatrenie (platí 
to rovnako aj o predošlom opatrení o výške sadzby) na 
udržateľnosť neutrálne, lebo ovplyvňuje najmä objem 
prínosov a nákladov rozkladaných v čase (väčší 
výpadok príjmov dnes, väčšia úspora výdavkov na 
dôchodky v budúcnosti a naopak). Zlepšenie 
udržateľnosti by vyplývalo iba z predpokladu, že vláda 
dodržiava fiškálne pravidlá a výpadok príjmov 
z poistného do Sociálnej poisťovne skonsoliduje.  

Investičnú politiku bude v starobnom dôchodkovom 
sporení určovať Investičná rada pre dôchodky ako 
poradný orgán vlády Slovenskej republiky, 
 
Systém starobného dôchodkového sporenia zabezpečí 
jednotlivcovi právo na automatickú účasť v takej 
sporiacej stratégii, ktorá má z dlhodobého hľadiska 
potenciál dosiahnuť čo možno najvyšší výnos pri 
rešpektovaní životného cyklu jednotlivca, 
 
Zo systému starobného dôchodkového sporenia sa 
vypláca jednotlivcovi pravidelný dlhodobý 
dôchodok; na jednorazový výber úspor má jednotlivec 
právo len v prípade osobitne ťažkej životnej situácie, 

Zlepšuje udržateľnosť voči súčasne platnej legislatíve. 
 
Zlepšenie investičnej politiky ako aj zabezpečenie účasti 
vo výnosnejšej sporiacej stratégii (pri primeranom 
zohľadňovaní rizika) zvýši dôchodky z druhého piliera 
v budúcnosti, čím sa znižuje tlak na verejné financie 
potenciálne nízke budúce dôchodky dotovať. Vzhľadom 
na to, že uvedené opatrenie by sa dotklo najmä veľmi 
nízkych dôchodkov, nie je jeho potenciál pre zlepšenie 
udržateľnosti verejných financií významný.  
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Box 5: Prístup RRZ k vyhodnocovaniu dlhodobej udržateľnosti 
 
Na dlhodobú udržateľnosť verejných financií vplýva vývoj: 
 

• salda verejnej správy v strednodobom horizonte (do indikátora udržateľnosti sa premieta 
o 1 p.b. s každým nárastom primárneho štrukturálneho salda o 1 p.b.), 

• dlhu v strednodobom horizonte (do indikátora udržateľnosti sa premieta o 0,02 p.b. s každým 
nárastom dlhu o 1 p.b.) a 

• budúce záväzky83, najmä vo forme rastúcich výdavkov 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 predbežných výsledkov hospodárenia (jarná notifikácia Eurostatu) 
a prijatých opatrení s vplyvom na výdavky citlivé na starnutie populácie, najčastejšie 
v dôchodkovom systéme (tzv. scenár nezmenených politík vychádzajúci z legislatívy platnej 
ku 31.12. predošlého roka). 

 
• Na jeseň pri hodnotení návrhu rozpočtu sa na základe stanovených strednodobých 

rozpočtových cieľov, navrhovaných opatrení a identifikovaných rizík komentuje 
predpokladaný príspevok vlády k zmene ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. 

 

  

 
83 Predovšetkým prostredníctvom zvýšených výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. 
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Príloha č. 2 – Makroekonomická prognóza VpMP a rizikové 
scenáre 
 

Tab 18: Prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy – základný scenár 

Ukazovateľ (v %) Skut. Prognóza (september 2020) 
Rozdiel (v. september 

2019) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 

HDP, reálny rast 2,3 -6,7 5,5 2,4 3,3 

 

Inflácia, priemerná ročná; CPI 2,7 1,9 1,1 1,9 1,8 
Nominálna mzda, rast 7,8 2,6 4,1 3,9 4,8 
Reálna mzda, rast 5,0 0,6 2,9 1,9 2,9 
Zamestnanosť (št. výkaz.), rast 1,0 -1,6 0,5 0,5 0,2 
Miera nezamestnanosti (VZPS) 5,8 6,8 6,8 6,2 5,7 

Spotreba domácností, reálny rast 2,2 -1,2 3,0 1,8 2,3 
Investície, reálny rast 5,8 -9,9 7,6 3,3 6,5 
Export tovarov a služieb, reálny rast 0,8 -9,3 9,7 4,0 3,6 

Vážené základne pre rozpočtové príjmy 6,5 -0,3 4,7 3,9 4,5 

 Zdroj: MF SR, RRZ, ŠÚ SR 

 
Tab 19: Prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy – scenár druhá vlna  

Ukazovateľ (v %) Skut. Prognóza (september 2020) 
Rozdiel oproti základnému 

scenáru 

  2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

HDP, reálny rast 2,3 -8,4 4,3 3,9 3,1 

 

Inflácia, priemerná ročná; CPI 2,7 1,9 0,3 1,6 1,3 
Nominálna mzda, rast 7,8 1,6 2,1 5,7 2,7 
Reálna mzda, rast 5,0 -0,3 1,7 4,1 1,4 
Zamestnanosť (št. výkaz.), rast 1,0 -1,7 -0,8 -0,6 0,2 
Miera nezamestnanosti (VZPS) 5,8 6,9 7,8 8,0 7,5 
Spotreba domácností, reálny rast 2,2 -2,0 1,9 2,3 0,7 
Investície, reálny rast 5,8 -11,5 4,9 5,5 7,3 
Export tovarov a služieb, reálny rast 0,8 -12,7 8,1 6,2 4,7 
Vážené základne pre rozp. príjmy 6,5 -1,4 2,1 4,6 2,7 

 Zdroj: MF SR, RRZ, ŠÚ SR  

  
Tab 20: Prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy – scenár Fond obnovy  

Ukazovateľ (v %) Skut. Prognóza (september 2020) 
Rozdiel oproti základnému 

scenáru 

  2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

HDP, reálny rast 2,3 -6,7 5,5 3,9 4,3 

 

Inflácia, priemerná ročná; CPI 2,7 1,9 1,1 2,1 2,6 
Nominálna mzda, rast 7,8 2,6 4,1 5,7 6,1 
Reálna mzda, rast 5,0 0,6 3,0 3,5 3,4 
Zamestnanosť (št. výkaz.), rast 1,0 -1,6 0,5 0,7 0,9 
Miera nezamestnanosti (VZPS) 5,8 6,8 6,8 6,0 4,8 
Spotreba domácností, reálny rast 2,2 -1,2 3,0 2,8 2,8 
Investície, reálny rast 5,8 -9,9 7,6 8,0 10,2 
Export tovarov a služieb, reálny rast 0,8 -9,3 9,7 4,0 3,6 

Vážené základne pre rozp. príjmy 6,5 -0,3 4,7 5,6 6,2 

 Zdroj: MF SR, RRZ, ŠÚ SR  
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Príloha č. 3 – Prognóza daňových a odvodových príjmov 
 
Prognóza daňových a odvodových príjmov (ďalej daňová prognóza) v návrhu rozpočtu verejnej 
správy vychádza z prognózy schválenej Výborom pre daňové prognózy (VpDP) v októbri 2020. 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť túto prognózu vyhodnotila ako realistickú84 
pri daných makroekonomických predpokladoch (prognóza Výboru pre makroekonomické 
prognózy zo septembra 2020). Za najvýznamnejšie riziko prognózy možno považovať najmä 
neistotu v makroekonomickom vývoji v dôsledku vývoja pandémie. 
 
Daňová prognóza Výboru nebola dodatočne upravovaná a je správne zaznamenaná v rozpočte 
 
RRZ hodnotí spôsob zahrnutia daňovo-odvodovej prognózy do návrhu rozpočtu pozitívne. 
Daňová prognóza v návrhu rozpočtu na rozdiel od predchádzajúcich rokov neobsahuje 
položky85, ktoré by neboli schválené VpDP. Zároveň, údaje uvedené v knihe rozpočtu 
zaslanej do parlamentu sú uvedené transparentne a zodpovedajú daňovým príjmom skutočne 
zahrnutým v rozpočte. V minulosti to nebolo pravidlom, čo RRZ opakovane kritizovala 
a považovala za nepresné informovanie verejnosti a parlamentu o celkovej výške daňových 
a odvodových príjmov. 
 
Po zaslaní rozpočtu do parlamentu došlo ku dodatočným návrhom zmien v daniach 
 
Predložený návrh rozpočtu neobsahuje vplyvy novely zákona o dani z príjmov86, ktorá 
medzičasom prešla do druhého čítania v NR SR. KRRZ príspevok novely kvantifikovala 
(tabuľka 21), pričom kvantifikácia zahŕňa nasledujúce opatrenia87: 
 

• zrušenie oslobodenia príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnancovi od dane 
z príjmov fyzických osôb; ruší sa aj ako uznateľný daňový výdavok zamestnávateľa, 

• zrušenie oslobodenia príspevku na športovú činnosť dieťaťa od dane z príjmov fyzických 
osôb, 

• zrušenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť, 

• zrušenie zvýhodneného odpisovania týkajúceho sa budov v kúpeľníctve, 

• zmena hranice pre uplatnenie 15 % sadzby dane pre mikrodaňovníkov na 100 tis. eur, 

• zmeny v daňovom bonuse na dieťa – definícia nároku; rozšírenie dvojnásobnej sumy 
bonusu aj pre deti vo veku od 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov; skrátenie maximálneho 
veku uplatňovania bonusu na dovŕšenie 19 rokov veku dieťaťa, 

• zrušenie daňovo-odvodového oslobodenia 13. a 14. platu zamestnanca. 
  

 
84  Prognóza MF SR je podľa štatútu VpDP vyhodnotená ako realistická, pokiaľ je odchýlka prognózy člena VpDP 

od prognózy MF SR do jedného percenta. V prípade, ak nadpolovičná väčšina členov VpDP ohodnotí prognózu 
MF SR ako realistickú alebo konzervatívnu, stáva sa prognóza MF SR schválenou prognózou VpDP. 

85  Predchádzajúce dva rozpočty obsahovali nad rámec schválenia VpDP napríklad pozitívny vplyv na daňové príjmy 
zo zavedenia online napojenia pokladníc na finančnú správu (eKasa) a označovania pohonných látok osobitnou 
identifikačnou látkou (nanomarkery). 

86  Detaily návrhu zákona 
87  V prípade, že by neboli schválené všetky uvedené opatrenia, alebo by prišlo k zmene finálnych parametrov voči 

kvantifikovanému zneniu novely, KRRZ predpokladá nezmenený výsledný vplyv na saldo VS s tým, že by zároveň 
prišlo k plnej kompenzácii príjmov úpravou parametrov iného z opatrení. Ako príklad možno uviesť daňový 
bonus, ktorého rozšírenie má záporný vplyv na saldo VS. Výpadok niektorého z opatrení je tak možné 
kompenzovať miernejšou zmenou parametrov rozšírenia daňového bonusu. 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/60-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-oktober-2020.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/53-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-september-2020.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/53-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-september-2020.html
https://finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/ekonomicke-prognozy.html
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=199
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Tab 21: Kvantifikácia vplyvov novely zákona o dani z príjmov (ESA2010, tis. eur) 

  2021 2022 2023 

Daň z príjmov fyzických osôb -36 340 -35 489 -37 772 

 - hrubý výnos dane (podľa ESA2010 príjem VS) 40 394 42 969 43 292 

 - daňový bonus (podľa ESA2010 výdavok VS) -76 734 -78 458 -81 064 

Daň z príjmov právnických osôb 15 565 16 689 18 529 

Sociálna poisťovňa 66 844 69 678 73 092 

Zdravotné poisťovne 26 270 27 383 28 720 

Vplyv na saldo VS 72 338 78 262 82 569 

  Zdroj: KRRZ 

 
Pred hlasovaním o rozpočte v parlamente by tak malo byť zvolané ďalšie zasadnutie 
VpDP, pričom ministerstvo financií by následne malo vplyvy novej daňovej legislatívy 
transparentne zapracovať do rozpočtu. 
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Príloha č. 4 – Rok 2020: Odhad salda RRZ  
 
RRZ ako podklad pre hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 odhadla 
vývoj hospodárenia verejnej správy v roku 2020. Tento odhad následne slúži ako východisko pre 
identifikáciu a posúdenie rizík a zdrojov ich krytia v rokoch 2021 až 2023. Odhad salda verejnej 
správy v roku 2020 v metodike ESA2010 vychádza najmä z údajov vykazovaných v Štátnej 
pokladnici, ktoré zaznamenávajú hotovostné plnenie rozpočtu subjektov verejnej správy, ako aj 
z ďalších podkladov pripravených na základe rozpočtových údajov, dostupných výkazov 
za subjekty verejnej správy a expertných odhadov. Dôležitým zdrojom informácií je aj odhad 
vlády zverejnený v rámci návrhu rozpočtu, vo viacerých rozpočtových položkách však RRZ 
na základe doplňujúcich údajov očakáva iné koncoročné plnenia88. 
 
Odhad vlády v návrhu rozpočtu nadhodnocuje niektoré nedaňové príjmy v roku 2020 
s celkovým negatívnym rizikom vo výške 39 mil. eur, čo znamená takmer celkové zreálnenie 
schváleného rozpočtu na rok 2020, voči ktorému je očakávané riziko vo výške 528 mil. eur. 
 

• Rizikom voči predpokladom v návrhu rozpočtu sú nadhodnotené príjmy z dividend 
od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Na základe skutočných 
výsledkov hospodárenia SPP a jeho dcérskych spoločností by mali byť príjmy z dividend 
v roku 2020 nižšie o 27 mil. eur.  

 

• Rizikom sú aj ostatné nedaňové príjmy v štátnom rozpočte (ŠR) s očakávaným 
výpadkom 34 mil. eur. Naopak výnos vyšší o 17 mil. eur očakávame v administratívnych 
príjmoch ŠR. Odhad RRZ v týchto položkách vychádza z aktuálneho výnosu 
zaznamenaného v prvých ôsmich mesiacoch roku 2020.  

 
V rámci výdavkov na sociálne dávky a transfery RRZ identifikovala úsporu vo výške 
83 mil. eur oproti predpokladom návrhu rozpočtu. RRZ na základe vývoja v prvých ôsmich 
mesiacoch roku 2020 očakáva nižšie čerpanie vo výdavkoch Sociálnej poisťovne oproti úrovni 
predpokladanej v návrhu rozpočtu. Ide najmä o úsporu vo výdavkoch dôchodkového poistenia 
(88 mil. eur), v dávkach v nezamestnanosti (77 mil. eur) a vo výdavkoch nemocenského 
poistenia v nezamestnanosti (18 mil. eur). 
 
RRZ identifikovala úsporu oproti návrhu rozpočtu v položkách týkajúcich sa vzťahov 
s rozpočtom EÚ vo výške 200 mil. eur. Pozitívny vplyv na deficit vyplýva najmä z nižších 
výdavkov na spolufinancovanie oproti predpokladom vlády o 109 mil. eur, úsporu očakávame aj 
z nevyužitia rezervy na odvody EÚ a prostriedky EÚ ako aj z nižšej očakávanej výšky transferu 
do rozpočtu EÚ vo výške spolu 92 mil. eur. 
 
  

 
88  Technické odhady vývoja salda spolu s identifikovanými rizikami (tzv. „Rozpočtový semafor“) zverejňuje KRRZ 

každý mesiac na stránke RRZ. 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/400/
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Graf 22: Výdavky ŠR z prostriedkov EÚ 
(kumulatívne, v mil. eur) 

 Graf 23: Výdavky ŠR na spolufinancovanie 
k prostriedkom EÚ (kumulatívne, v mil. eur) 

 

 

 
Zdroj: MF SR, RRZ 

 
Najvýraznejší pozitívny vplyv pre saldo rozpočtu oproti odhadu vlády vo výške 1086 mil. eur 
sú vybrané výdavky štátneho rozpočtu. K rozdielu v najvyššej miere prispieva odlišný 
predpoklad RRZ o čerpaní dodatočných prostriedkov uvoľnených do štátneho rozpočtu v rámci 
jeho novelizácie89. Vzhľadom na úroveň plnenia rozpočtu pozorovanú na konci septembra, 
ako aj uvoľňovanie prostriedkov rozpočtovými opatreniami, RRZ nepredpokladá vyčerpanie 
týchto prostriedkov na úrovni očakávanej vládou. 
 
V rámci bežných výdavkov vznikne úspora vo výške 935 mil. eur za predpokladu nepoužitia 
rozpočtovaných rezerv. Návrh rozpočtu oproti odhadu RRZ predpokladá vyššiu úroveň 
bežných transferov a výdavkov na tovary a služby, v oblasti mzdových výdavkov 
sú očakávané úrovne čerpania takmer rovnaké. 
 
V rámci kapitálových výdavkov ŠR RRZ na základe aktuálneho plnenia a prostriedkov 
presunutých z predchádzajúcich rokov očakáva objem výdavkov nižší o 151 mil. eur oproti 
predpokladom vlády. Úspora je očakávaná najmä v investíciách ako aj v kapitálovom transfere 
Národnej diaľničnej spoločnosti, kde návrh rozpočtu predpokladá v poslednom štvrťroku 
čerpanie prevyšujúce 320 mil. eur, čo je viac, ako bolo vyčerpané za celý rok v ktoromkoľvek 
roku od 2008. 
 
RRZ kvantifikovala mierne riziko voči aktuálnemu odhadu vlády v oblasti hospodárenia 
samospráv vo výške 29 mil. eur. Riziko vyplýva najmä z bežných transferov, kde RRZ pri tvorbe 
odhadu vychádza z aktuálneho plnenia rozpočtu ako aj z údajov predchádzajúcich rokov, 
naopak úsporu očakávame v osobných výdavkoch obcí. 
 
V oblasti výdavkov na zdravotníctvo RRZ očakáva v porovnaní s predpokladmi návrhu 
rozpočtu úsporu v objeme 76 mil. eur. Pozitívny vplyv vyplýva najmä z nižšieho očakávaného 
čerpania výdavkov na zdravotnú starostlivosť (131 mil. eur), naopak negatívne prispieva horší 
výsledok hospodárenia nemocníc po zohľadnení oddlženia (36 mil. eur), hospodárenie 

 
89  NR SR schválila 14. júla 2020 novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 v reakcii na pandemickú situáciu. 

Okrem navýšenia limitu výdavkov priamo súvisiacich s pandémiou prišlo aj k rastu výdavkov na zabezpečenie 
titulov nekrytých v pôvodnom rozpočte v sume takmer 3 mld. eur. 
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zdravotných poisťovní, najmä splátky akcionárom (15 mil. eur) a prevádzkové výdavky 
(5 mil. eur). 
 
V rámci ostatných subjektov verejnej správy RRZ identifikovala úsporu s celkovým 
vplyvom oproti návrhu rozpočtu vo výške 305 mil. eur. Vzhľadom na aktuálne čerpanie 
v nadväznosti na vývoj v predchádzajúcich rokoch RRZ kvantifikovala pre rok 2020 úsporu voči 
predpokladom vlády v hospodárení verejných vysokých škôl (88 mil. eur), Železničnej 
spoločnosti Slovensko (65 mil. eur), príspevkových organizácií (45 mil. eur), Národnej diaľničnej 
spoločnosti (39 mil. eur), Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (15 mil. eur), a Rozhlasu a televízie 
Slovenska (15 mil. eur). Naopak riziko je odhadované v hospodárení Environmentálneho fondu 
(18 mil. eur). 
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Tab 22: Porovnanie odhadu salda VS v roku 2020 s fiškálnym rámcom (ESA2010, mil. eur) 

  Odhad salda VS v porovnaní: 

  
so schváleným 

rozpočtom na rok 
2020 

s odhadom vlády na 
rok 2020 zverejneným 

v NRVS 2021-2023 

Celková odchýlka: -6 393 1 799 

 - v % HDP -7,16 2,01 

1. Opatrenia prijaté na riešenie pandémie -932 139 

 - opatrenia na podporu ekonomiky -604 248 

 - nákup zdravotníckeho materiálu -328 -109 

2. Daňové a odvodové príjmy -2234 -28 

3. Nedaňové príjmy -528 -39 

 - príjmy z dividend (SPP, VSE) -208 -27 

 - administratívne príjmy ŠR -52 17 

 - odvod z hazardných hier -65 0 

 - ostatné nedaňové príjmy ŠR -24 -34 

 - emisné kvóty -136 6 

 - poplatok EOSA -43 -1 

4. Sociálne dávky a transfery: -519 83 

 - sociálne dávky MPSVaR -314 190 

 - výdavky Sociálnej poisťovne -204 -107 

5. Vzťahy s rozpočtom EÚ -184 200 

 - transfer do rozpočtu EÚ 42 42 

 - výdavky na spolufinancovanie -105 109 

 - rezerva na odvody do EÚ a prostriedky EÚ 80 50 

 - korekcie k čerpaniu EÚ fondov -201 0 

6. Výdavky štátneho rozpočtu: -1586 1086 

 - bežné rezervy (okrem miezd) 200 89 

 - mzdové výdavky ŠR (vrátane rezerv) -73 3 

 - tovary a služby (bez rezerv) -96 380 

 - ostatné bežné výdavky -767 464 

 - kapitálové výdavky (vrátane rezerv) -850 151 

7. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov): -270 -29 

 - obce -154 22 

 - VÚC -116 -51 

8. Výdavky v zdravotníctve: -85 76 

 - výdavky na zdravotnú starostlivosť  105 131 

 - splátky voči akcionárom súkr. zdravotných poisťovní -55 -15 

- hospodárenie nemocníc -123 -36 

 - prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní -12 -5 

9. Hospodárenie ostatných subjektov VS: -52 305 

 - správny fond Sociálnej poisťovne -91 -7 

 - ŽSR -23 3 

 - ZSSK -48 65 

 - NDS 25 39 

 - príspevkové organizácie 52 45 

 - environmentálny fond -24 -18 

 - verejné vysoké školy 39 88 

 - ostatné subjekty 18 90 

10. Ostatné vplyvy -3 6 

 Zdroj: MF SR, RRZ 
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Box 6: Rozpočtový vplyv opatrení vlády prijatých na podporu ekonomiky 
 

Pandémia nového koronavírusu významne zasiahla aj do spoločenského života a zhoršila finančnú 
situáciu domácností a firiem. Prijaté opatrenia, ktoré mali zamedziť šíreniu pandémie, dočasne zatvorili 
školy, reštaurácie a obchody s výnimkou potravín a drogérií. Ako kompenzáciu výpadku príjmov 
podnikom, živnostníkom, SZČO a domácnostiam a s cieľom zachovania pracovných miest prijala vláda 
viaceré opatrenia. 
 
Zdrojom financovania priamych opatrení je rozpočet verejnej správy a Európsky sociálny fond. Pre rok 
2020 odhadujeme celkové výdavky financované z rozpočtu na 827 mil. eur a výdavky 
financované z ESF na 579 mil. eur. 
 
Najvyužívanejším a zároveň najnákladnejším opatrením v súvislosti s pandémiou je podpora 
zachovania pracovných miest. Ide o podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých prevádzky boli 
povinne uzatvorené, prípadne im poklesli mesačné tržby o viac ako 40 %. Podmienky tohto opatrenia 
boli od ich schválenia v marci niekoľkokrát zmenené a aktuálne trvanie je plánované do konca marca 
2021. Cieľom opatrenia je udržať pracovné miesta a predísť zvyšovaniu nezamestnanosti. K 20. októbru 
bolo na tento účel vyplatených 617,93 mil. eur. Na základe doterajšieho čerpania predpokladáme, 
že do konca roka bude vyplatených 981 mil. eur. 
 
Podobným opatrením je aj podpora zamestnanosti v materských školách. V tomto prípade 
sú podporeným zamestnávateľom materské školy, ktoré boli povinne zatvorené. Podpora 
je prideľovaná za obdobie marec až jún 2020 a uhrádzaná je vo výške 80 % mzdy zamestnancov. 
Do 19. októbra bolo poskytnutých 50 mil. eur. Predpokladáme, že do konca roka bude vyplatená 
podpora v celkovej výške 66 mil. eur, v súlade s oficiálnou kvantifikáciu ministerstva školstva. 
 
S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov pandémie bolo prijaté aj odpustenie sociálnych 
odvodov. V tomto prípade bola odpustená povinnosť zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne 
nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO za apríl 2020. Táto výnimka sa týka 
zamestnávateľov, ktorých prevádzky boli uzavreté rozhodnutím ÚVZ SR po dobu minimálne 15 dní 
v mesiaci apríl. Na základe údajov Sociálnej poisťovne odhadujeme, že celková výška odpustených 
odvodov dosiahla 69 mil. eur. 
 
Pre kompenzáciu zhoršenej finančnej situácie podnikateľov po povinnom zatvorení prevádzok bola 
zavedená dotácia na úhradu nájomného. Podmienkou poskytnutia je dohoda nájomcu 
a prenajímateľa na zľave z nájomného. Na rozdiel od oficiálnej kvantifikácie vo výške 200 mil. eur 
je toto opatrenie využívané len v malej miere. Čerpanie k 20. októbru bolo vo výške 20 mil. eur. 
Na základe veľmi slabého čerpania tejto dotácie predpokladáme, že celkové čerpanie bude výrazne 
nižšie, maximálne na úrovni 50 mil. eur. 
 
Ďalší balík opatrení má za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a zjednodušiť podnikanie. Navyše, 
v tejto legislatívnej úprave sa nachádza aj odpustenie tzv. bankového odvodu za 3. a 4. kvartál 2020, 
vo výške 150 mil. eur. Pre ostatné opatrenia preberáme oficiálnu kvantifikáciu vo výške 4 mil. eur.  
 
Po zatvorení základných škôl boli zmenené podmienky poskytovania nemocenských dávok a zavedené 
tzv. „pandemické PN a OČR“. Bolo predĺžené obdobie vyplácania dávky ošetrovné na celú dobu 
zabezpečovania starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia predškolského alebo školského zariadenia. 
Navyše, pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia alebo nariadenej 
izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vzniká nemocensky poistenému nárok na dávku 
„pandemická PN“, ktorá je vyplácaná Sociálnou poisťovňou od 1. dňa. K dispozícii sú údaje 
o vyplatených dávkach v mesiacoch marec až september. Odhadujeme, že z dôvodu pandémie boli 
výdavky vyššie o 207 mil. eur. Čerpanie do konca roka bude významne ovplyvnené vývojom 
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epidemiologickej situácie a tým, či bude na jeseň zatvorený aj prvý stupeň základných škôl. Aktuálny 
odhad celkového vplyvu je 243 mil. eur do konca roka 2020. 
 
Z dôvodu zhoršenej situácie na trhu práce bolo predĺžené poberanie dávky v nezamestnanosti. 
Štandardná šesťmesačná dĺžka poberania dávky v nezamestnanosti bola štyrikrát predĺžená o jeden 
mesiac. Predĺženie podporného obdobia skončilo 31. augusta 2020. Na základe aktuálne dostupných 
údajov predpokladáme, že výdavky na toto opatrenie predstavujú 33 mil. eur.  
 
Zlepšenie finančnej situácie domácností mali za cieľ aj úpravy v oblasti štátnych sociálnych dávok. 
Tieto úpravy sa týkajú dávok hmotnej núdze, náhradného výživného, rodičovského príspevku, 
kompenzácií dôsledkov ŤZP. Údaje o skutočnom čerpaní nemáme k dispozícii, preto preberáme odhad 
výdavkov z oficiálnej kvantifikácie. 
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Príloha č. 5 – Rok 2020: Aktualizácie rizík salda rozpočtu 
 

Tab 23: Prehľad rizík pre saldo rozpočtu na rok 2020 (mil. eur) 

  
December 

2019 
Jún 2020 

November 
2020 

Vplyvy na saldo VS spolu: -1274 -6212 -6393 

 - v % HDP -1,30 -7,18 -7,16 

1. Daňové a odvodové príjmy -29 -2978 -2234 

2. Nedaňové príjmy -226 -394 -528 

 - príjmy z dividend (SPP, VSE) -67 -169 -208 

 - administratívne príjmy ŠR 5 5 -52 

 - odvod z hazardných hier -14 -30 -65 

 - kapitálové príjmy ŠR -40 -33 -35 

 - ostatné nedaňové príjmy ŠR 26 1 11 

 - emisné kvóty -104 -136 -136 

 - poplatok EOSA -32 -31 -43 

3. Sociálne dávky a transfery: -183 -1053 -808 

 - sociálne dávky MPSVaR -160 -1142 -590 

 - výdavky Sociálnej poisťovne -23 89 -218 

4. Vzťahy s rozpočtom EÚ 12 -186 -265 

 - transfer do rozpočtu EÚ 95 102 42 

 - výdavky na spolufinancovanie -156 -188 -185 

 - rezerva na odvody do EÚ a prostriedky EÚ 80 80 80 

 - korekcie k čerpaniu EÚ fondov -6 -180 -201 

5. Výdavky štátneho rozpočtu: -457 -1077 -2098 

 - bežné rezervy (okrem miezd) 200 200 200 

 - mzdové výdavky ŠR (vrátane rezerv) -54 4 -73 

 - tovary a služby (bez rezerv) -24 -246 -250 

 - ostatné bežné výdavky -213 -566 -1001 

 - kapitálové výdavky (vrátane rezerv) -366 -469 -974 

6. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov): -215 -80 -270 

 - obce -195 -66 -154 

 - VÚC -20 -14 -116 

7. Výdavky v zdravotníctve: -138 -245 -135 

 - výdavky na zdravotnú starostlivosť  -13 -14 55 

 - splátky záväzkov voči akcionárom súkr. zdravotných 
poisťovní 

-50 -50 -55 

 - hospodárenie nemocníc -49 -150 -123 

 - prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní -26 -32 -12 

8. Hospodárenie ostatných subjektov VS: -32 -198 -52 

 - správny fond Sociálnej poisťovne -23 -76 -91 

 - ŽSR -10 -28 -23 

 - ZSSK -27 -90 -48 

 - NDS 36 -22 25 

 - príspevkové organizácie 7 12 52 

 - environmentálny fond -12 -24 -24 

 - verejné vysoké školy 1 -45 39 

 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť 28 41 -10 

 - Ostatné subjekty -31 34 28 

9. Ostatné vplyvy -8 -1 -3 

  Zdroj: MF SR, RRZ 
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Príloha č. 6 – Predpoklady použité pri odhade rizík 

 
Východiskom je odhad salda verejnej správy na rok 2020, ktorý RRZ zostavuje s podrobnou 
štruktúrou príjmov a výdavkov. Z neho sa jednotlivé položky príjmov a výdavkov indexujú 
na roky 2021 až 2023 podľa pravidiel používaných pri zostavovaní základného scenára vývoja 
verejných financií90. Nad rámec indexovania sa do odhadu zapracujú identifikované legislatívne 
a nelegislatívne opatrenia. K vybraným oblastiam RRZ pristupuje individuálne (nad rámec 
definovaných pravidiel indexovania) na základe expertného odhadu. Ide konkrétne o prognózu 
tých daňových príjmov, ktoré posudzuje Výbor pre daňové prognózy91, vybraných nedaňových 
príjmov (dividendy, emisné povolenky), sociálnych dávok, kapitálových výdavkov štátneho 
rozpočtu, hospodárenia samospráv a výdavkov v oblasti zdravotníctva. Táto príloha obsahuje 
popis prístupu RRZ k odhadu vyššie uvedených vybraných oblastí, ako aj zoznam zapracovaných 
opatrení do odhadu. 
 
Odhad príjmov z dividend 
 
Tab 24: Dividendy vybraných spoločností v rokoch 2020 až 2023 (ESA2010, mil. eur) 

  2020 O 2021 N 2022 N 2023 N 

 RVS  RRZ  RVS  RRZ  RVS  RRZ  RVS  RRZ  

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.        

Príjmy z dividend: 250 250 250 250 220 220 220 220 

- riadne dividendy 169 142 250 156 220 161 220 188 

- mimoriadne dividendy 81 108 - 94 - 59 - 32 

Východoslovenská energetika Holding, a.s.              

Príjmy z dividend: 34 34 30 30 29 29 29 29 

- riadne dividendy 20 20 30 26 29 25 29 27 

- mimoriadne dividendy 14 14 - 4 - 4 - 2 

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.              

Príjmy z dividend: 96 96 62 62 71 71 32 32 

- riadne dividendy 21 21 62 62 71 41 32 32 

- mimoriadne dividendy 75 75 - - - 30 - - 

Suma riadnych dividend podľa ESA2010 210 183 342 244 320 227 281 247 

Riziko voči návrhu rozpočtu (RRZ-RVS) - -27 - -98 - -93 - -34 

O – odhad, N – návrh rozpočtu Zdroj: RRZ, MF SR 

 
V roku 2020 sa očakáva výplata dividend zo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. (SPP) vo výške 250 mil. eur, z ktorých 142 mil. eur je identifikovaných ako dividendy 
z riadnej činnosti spoločnosti. Zvyšných 108 mil. eur predstavuje podľa RRZ mimoriadne 
dividendy z vyplatenia nerozdeleného zisku najmä z dcérskej spoločnosti eustream. 
 
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 počíta s riadnymi dividendami 
od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vo výške 220 až 250 mil. eur ročne. Uvedené 

 
90  Postup zostavenia základného scenára vývoja verejných financií je popísaný v diskusnej štúdii RRZ: Bugyi, E. 

Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. RRZ diskusná štúdia 2/2015. Apríl 2015. 
91  Kancelária RRZ je riadnym členom Výboru pre daňové prognózy, pričom prognózu výboru posudzuje porovnaním 

s vlastnou daňovou prognózou. 

https://www.rozpoctovarada.sk/download2/DP2_2015_Zakladny_scenar_01.pdf
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sumy sú nekonzistentné s očakávanou skutočnosťou za rok 2020, kedy sa očakáva výplata 
riadnych dividend vo výške 169 mil. eur. 
 
Spoločnosť SPP vytvára svoj zisk najmä príjmami z dividend z dcérskych spoločností. Na základe 
vývoja ziskovosti dcérskych firiem v ostatných rokoch sa dá predpokladať maximálny príjem 
z dividend vyplatených z riadneho zisku dcérskych spoločností na úrovni 276 až 288 mil. eur. 
Po odpočítaní očakávanej prevádzkovej straty z predaja plynu domácnostiam, výsledku 
z finančnej činnosti a daňového zaťaženia súhrnne vo výške okolo 120 mil. eur, RRZ očakáva, 
že zisk po zdanení z riadnej činnosti spoločnosti SPP bude vo výške zhruba 156 mil. eur v roku 
2021 až 188 mil. eur v roku 2023. Na základe rozhodnutia ŠÚ SR z apríla 2016 považuje RRZ 
dividendy vyplatené nad rámec riadneho zisku (materskej a jej dcérskych spoločností) 
za mimoriadne dividendy. 
 
Pôvod mimoriadnych dividend SPP v rokoch 2020 až 2023 bol identifikovaný najmä v dcérskej 
spoločnosti eustream. Spoločnosť eustream vykázala medzi rokmi 2013 až 2019 agregovaný čistý 
zisk 2 422 mil. eur. Spoločnosť následne v rokoch 2014 až 2020 vyplatila dividendy vo výške 
4 256 mil. eur. Po zohľadnení nepriameho podielu (cez SPP Infrastructure a.s. 51 %) prislúchajú 
spoločnosti SPP z uvedených transakcií mimoriadne dividendy vo výške 935 mil. eur. 
Časť z týchto mimoriadnych dividend RRZ identifikovala v dividendách vyplatených štátu 
v rokoch 2015 až 2020 v celkovej výške 764 mil. eur. Očakáva sa, že zvyšná časť v objeme 
171 mil. eur bude postupne vyplatená štátu v nasledujúcich rokoch. 
 
Návrh rozpočtu uvažuje v rokoch 2021 až 2023 s príjmom z dividend zo spoločnosti 
Východoslovenská energetika Holding, a.s. (VSE) v rozpätí 29-30 mil. eur ročne. Spoločnosť 
však od roku 2014 nevyplatila štátu riadne dividendy vyššie ako 21 mil. eur ročne. Individuálny 
zisk spoločnosti VSE je tvorený najmä príjmami z dividend z dcérskych spoločností. Čistý zisk 
dcérskych spoločností v roku 2019 dosiahol súhrnne výšku zhruba 53 mil. eur, ktorý by mohol 
byť vyplatený do materskej spoločnosti v roku 2020. RRZ preto po zohľadnení prevádzkového 
výsledku a zaplatenej dane očakáva čistý individuálny zisk spoločnosti VSE v roku 2020 
maximálne vo výške 50 mil. eur. Po zohľadnení podielu štátu v spoločnosti VSE (51 %) sa v roku 
2021 očakáva príjem riadnych dividend zhruba vo výške 26 mil. eur. V nasledujúcich rokoch RRZ 
neočakáva výrazný nárast čistého individuálneho zisku spoločnosti VSE. Dividendy vyplatené 
nad rámec zisku z riadnej činnosti považuje RRZ za superdividendy. 
 
Návrh rozpočtu uvažuje v roku 2022 s príjmom z dividend od spoločnosti Stredoslovenská 
energetika, a.s. (SSE) vo výške 71 mil. eur. Zisk spoločnosti SSE je tvorený prevažne príjmami 
z dividend z dcérskych spoločností. Dcérska spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSED) 
vykázala výrazný rast čistého zisku v roku 2019 vo výške 112 mil. eur v porovnaní s čistým ziskom 
v roku 2018 na úrovni 40 mil. eur. Tento nárast pozitívne ovplyvní ziskovosť spoločnosti SSE 
v roku 2020 a následne vyplatené dividendy štátu v roku 2021. Avšak nárast zisku dcérskej 
spoločnosti SSED bol spôsobený korekciou ÚRSO za TPS platby vo výške až 40 mil. eur. 
Nedá sa automaticky očakávať rovnaký pozitívny vplyv aj v ďalších rokoch. RRZ preto očakáva, 
že súhrnný čistý zisk dcérskych spoločností v roku 2020 bude okolo 70 mil. eur, ktoré sa môžu 
vyplatiť materskej spoločnosti. Teda zisk po zdanení z riadnej činnosti spoločnosti SSE v roku 
2021 po zohľadnení prevádzkového výsledku a zaplatenej dane bude vo výške zhruba 80 mil. eur. 
Po zohľadnení podielu štátu v spoločnosti SSE (51 %) preto v roku 2022 RRZ očakáva príjem 
riadnych dividend zhruba vo výške 41 mil. eur. 
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Odhad príjmov z emisných kvót 
Postup RRZ pri odhade príjmov z emisných kvót v rokoch 2020 je totožný s postupom 
Štatistického úradu SR, ktorý prvýkrát použil v notifikácii údajov deficitu a dlhu Eurostatu 
v októbri 2015. Vychádza zo 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 tabuľky92, ktorá bola upravená o každoročné odchýlky v rokoch 2013-2018 
(odchýlka v priemere dosahovala 0,7 %),  

• množstvo kvót predaných v rámci aukcií na úrovni Európskej únie bolo prebrané 
na z údajov MŽP SR z odpovedí MF SR 

• spotreba kvót sa predpokladala na úrovni priemeru roku 2019, 

• priemerná cena aukcií od začiatku roku 2020 do konca septembra 2020 bola vo výške 
23,75 eur/t CO2, RRZ pri zvyšných aukciách do konca roku 2020 uvažovala s cenou 
z výsledkov poslednej aukcie z 20. októbra 2020 (24,44 eur/t CO2) a v roku 2021 
uvažovala s odhadnutou priemernou cenou za rok 2020 (23,92 eur/t CO2). 

 
Od roku 2021 začína nové obchodovacie obdobie, pričom v súčasnosti ešte nie sú známe všetky 
podrobnosti. Emisné povolenky by naďalej mali byť prideľované aj bezodplatne, pričom podiel 
tých, ktoré budú podliehať aukcii by sa mal v porovnaní s aktuálnym obchodovacím obdobím 
zvýšiť. Novým prvkom bude zriadenie modernizačného fondu, do ktorého sa presmeruje 30 % 
povoleniek a výnosy z aukcií budú slúžiť na financovanie projektov v oblasti životného 
prostredia. Podľa informácií z ministerstva životného prostredia by mal byť zaradený mimo 
verejnej správy a spravovať by ho mala Európska investičná banka, pričom podrobnosti ešte nie 
sú známe. V súčasnosti ešte nie je známe, či v nadväznosti na tieto zmeny dôjde aj k zmene 
metodiky ich zaznamenávania podľa ESA2010. 
 
Odhad RRZ v rokoch 2021 a 2023 je založený na pôvodnej metodike zaznamenávania, pričom 
odhadované počty aukcionovaných, bezplatne pridelených, spotrebovaných emisných 
povoleniek, kvót presunutých do modernizačného fondu a stabilnej trhovej rezervy (MSR) 
vychádzajú z podkladov ministerstva životného prostredia. RRZ predpokladá vyššie priemerné 
ceny povoleniek na základe vývoja cien v roku 2020. RRZ nad rámec predpokladov ministerstva 
zapracovala do odhadu predpoklad prevodu povoleniek do MSR aj v roku 2023. 
  

 
92  Národnú alokačnú tabuľku zverejnil vnútroštátny správca emisných kvót (spoločnosť ICZ Slovakia, a.s.) poverený 

Ministerstvom životného prostredia SR. 

http://emisie.icz.sk/files/NAT_SK.pdf
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Tab 25: Odhad príjmov z emisných kvót v rokoch 2020 až 2023 

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 

2018 13,3 205,1 14,9 229,7 22,2 342,1 15,4 2,8 63,0 128,2 294,9 45,1 51,2 

2019 12,9 318,3 9,9 244,5 19,9 489,9 24,6 5,8 114,7 294,9 424,7 51,2 54,1 

2020 12,6 299,7 10,0 237,7 19,9 474,8 23,9 7,9 156,2 424,7 506,2 54,1 56,8 

              

2021 12,7 304,0 7,8 185,8 19,9 476,3 23,9 8,9 177,6 506,2 514,3 56,8 57,3 

2022 12,4 297,3 7,5 179,4 19,9 476,6 23,9 9,0 178,8 514,4 514,9 57,3 57,3 

2023 12,2 290,9 7,3 174,1 19,9 476,8 23,9 9,0 179,1 514,9 510,0 57,3 56,8 

          Zdroj: ŠÚ SR, RRZ 

 
V porovnaní s návrhom rozpočtu RRZ predpokladá pozitívne riziko v roku 2021 vo výške 
12,4 mil. eur. Mierne vyššie pozitívne riziko 37,1 mil. eur očakáva aj v roku 2023. V prípade 
odhadov na roky 2021 až 2023 existuje neistota spojená s možnými metodickými zmenami 
v zaznamenaní a prípadným spresnením vstupných predpokladov. 
 
Z hľadiska hotovostných príjmov, ktoré určujú dostupné zdroje Environmentálneho fondu 
na financovanie aktivít v oblasti životného prostredia, by prostriedky za obdobie 2020 až 2023 
mali byť nad úrovňou návrhu rozpočtu kumulatívne takmer o 150 mil. eur. Dodatočné príjmy 
v roku 2020 by mohli dosiahnuť výšku 87 mil. eur (tabuľka 26). 
 
Tab 26: Odhad pozitívneho rizika z príjmov z emisných kvót (ESA2010, mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 151 165 151 142 

2. Odhad RRZ 156 178 179 179 

3. Rozdiel (pozitívne riziko vyšších príjmov) 5,5 12,4 27,8 37,1 

p.m. pozitívne riziká spojené s výnosom hotovostných príjmov 87 21 28 10 

 Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Výdavky štátneho rozpočtu  
RRZ identifikovala riziká v štátnom rozpočte v mzdových výdavkoch, výdavkoch na tovary 
a služby a kapitálových výdavkoch. Na druhej strane zdrojom krytia rizík môžu byť vytvorené 
rezervy. 
 

• Bežné rezervy 
 
Súčasťou výdavkov štátneho rozpočtu sú rezervy rozpočtované v rámci Všeobecnej 
pokladničnej správy, ktoré slúžia na krytie neočakávaných výdavkov ako aj na kompenzáciu 
negatívnych rozpočtových vplyvov prijatých legislatívnych opatrení. Ide najmä o rezervu 
na riešenie vplyvov nových zákonných úprav, rezervu na riešenie krízových situácií a rezervu 
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na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí93. Nepoužitie prostriedkov v rezervách 
na výdavky by znamenalo zdroj krytia pre iné riziká v rozpočte vo výške 141 mil. eur v roku 
2021, 131 mil. eur v roku 2022 a 131 mil. eur v roku 2023. 
 

• Osobné výdavky 
 
Na základe vývoja osobné výdavkov štátnych rozpočtových organizácií ku koncu septembra 2020 
je odhad RRZ čerpania v roku 2020 na úrovni očakávanej skutočnosti v návrhu rozpočtu. 
V ďalších rokoch bolo identifikované riziko vzhľadom na to, že RRZ predpokladá v rokoch 2022 
a 2023 tempo rastu na úrovni miezd v súkromnom sektore, čo je viac ako predpokladá návrh 
rozpočtu.  
 
V roku 2021 RRZ vo svojom odhade použila predpoklad valorizácie na úrovni 0 % a zároveň 
zapracovala vplyvy opatrení krytých príslušnou rezervou podľa informácií poskytnutých MF SR. 
Dodatočné riziko v roku 2021 vyplýva z nezohľadnenia všetkých úsporných opatrení 
avizovaných v návrhu rozpočtu. RRZ vzhľadom na presnú špecifikáciu zohľadnila plánovanú 
úsporu 14 mil. eur pre zníženie osobných výdavkov policajtov, zároveň však nezapracovala 
plánované zníženie osobných výdavkov o 10 %, keďže podľa informácií od MF SR ide o úsporu 
oproti objemom aktuálnym v čase tvorby rozpočtu, keď prišlo k rozhodnutiu o viazaní. 
 
V rokoch 2022 a 2023 RRZ uvažuje s valorizáciou miezd vo výške miery rastu miezd 
v súkromnom sektore (4,2 % resp. 5,0 %), čo je nad úrovňou predpokladov o nulovej valorizácii 
použitých v návrhu rozpočtu. Veľkosť rizika po zohľadnení uvedených predpokladov 
dosahuje 23 mil. eur v roku 2021, 127 mil. eur v roku 2022 a 304 mil. eur v roku 2023.  
 

Tab 27: Riziká v osobných výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií (mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

1. Štátne rozpočtové organizácie - návrh rozpočtu  3 367 3 397 3 420 3 421 

- rezerva na mzdy 17 74 84 95 

2. Štátne rozpočtové organizácie - odhad RRZ 3 337 3 420 3 547 3 725 

- valorizácia  0 145 220 

- opatrenia  83 -18 -42 

3. Veľkosť rizík - vplyv na saldo (1-2) 30 -23 -127 -304 

 Zdroj: MF SR, RRZ 

 

• Výdavky na tovary a služby 
 
Na základe vývoja výdavkov štátneho rozpočtu na tovary a služby ku koncu augusta 2020 RRZ 
identifikovala riziká vo výške 380 mil. eur v porovnaní s odhadom vlády, vrátane nepoužitia 
rezervy na druhú vlnu COVID-19 vo výške 150 mil. eur. V rokoch 2021 až 2023 RRZ predpokladá 
rast výdavkov prognózovaným tempom inflácie (zachovanie rovnakého reálneho množstva 

 
93  Rezervu na mzdy a poistné a rezervu na prostriedky EÚ a odvody EÚ zohľadňujeme v rámci príslušných oblastí 

rozpočtu, t.j. vo výdavkoch na mzdy ŠR a vo vzťahoch s rozpočtom EÚ. Návrh rozpočtu obsahuje aj rezervu 
na vysporiadanie systémových korekcií vo výške 300 mil. eur v roku 2020. V prípade tejto rezervy RRZ 
predpokladá, že sa použije na rozpočtom stanovený účel bez vplyvu na saldo verejnej správy, a preto nevstupuje 
do odhadu rizík a zdrojov ich krytia. 
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nakupovaných tovarov a služieb na úrovni roku 2020) s výnimkou niektorých podpoložiek 
ekonomickej klasifikácie, kde bol použitý odlišný predpoklad strednodobého vývoja v súlade 
s princípmi používanými RRZ pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií, 
alebo boli použité rozpočtované hodnoty pre čerpanie rezortu obrany. Do odhadu boli následne 
zapracované opatrenia prijaté v NR SR s krytím v rámci rozpočtovej rezervy na riešenie vplyvov 
nových zákonných úprav. Porovnanie odhadu s návrhom rozpočtu určilo veľkosť úspor 
v jednotlivých rokoch. 
 

Tab 28: Úspory vo výdavkoch štátneho rozpočtu na tovary a služby (mil. eur) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Skutočnosť / Návrh rozpočtu (bez výdavkov na 
rezervy a hotovostnú úhradu EÚ korekcií) 

1 576 1 637 2 139 1 836 1 846 1 960 

2. Odhad RRZ   1 759 1 775 1 803 1 920 

2a. Opatrenia kryté rezervou    30 29 29 

2b. Ostatné výdavky    1 746 1 774 1 891 

3. Veľkosť úspor - vplyv na saldo (2-1)     380 61 43 40 

prognózovaná miera inflácie (%)     1,9 1,1 1,9 1,8 

Ide o výdavky štátneho rozpočtu a samostatných účtov na položke ekonomickej klasifikácie 630 bez rozpočtovaných rezerv, 
výdavkov financovaných z EÚ fondov a spolufinancovania.                                                                                     Zdroj: MF SR, RRZ, ŠÚ SR 

 

• Kapitálové výdavky 
 
RRZ odhaduje čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 na základe vývoja ku koncu 
septembra 2020 a po zohľadnení objemu prostriedkov presunutých z predchádzajúceho roka 
ako aj opatrení navrhovaných MF SR. Úspora v roku 2020 oproti návrhu rozpočtu je vo výške 
149 mil. eur. 
 
RRZ pri odhade rizika v rokoch 2020 až 2022 vychádzala z vývoja výdavkov štátneho rozpočtu 
na obstaranie kapitálových aktív zníženého o výdavky financované z EÚ fondov 
a spolufinancovanie, pričom osobitne posudzovala vývoj výdavkov na obstaranie kapitálových 
aktív (investícií) a výdavkov na kapitálové transfery. 
 
Rast objemu kapitálových výdavkov nad rozpočtované úrovne je umožnený čerpaním 
prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov 94. Podľa predpokladov MF SR bude 
v roku 2020 realizované viazanie a presun kapitálových výdavkov (mimo zdrojov EÚ 
a spolufinancovania) vo výške 617 mil. eur, ktoré môžu financovať dodatočné výdavky v roku 
2021, prípadne aj neskôr (za predpokladu dodržania rozpočtových pravidiel). 
 
Pri odhade čerpania investícií RRZ posudzovala dve skupiny výdavkov: výdavky na obranu 
vzhľadom na plánované vysoké investície v rezorte a ostatné výdavky. Riziká boli identifikované 
iba v rámci ostatných investícií, keďže predpoklady RRZ o čerpaní v rezorte obrany vychádzajú 
z návrhu rozpočtu. 
 
Keďže investície môžu výrazne kolísať v jednotlivých rokoch, RRZ pri odhade potenciálnych 
rizík vychádzala z ich priemernej výšky za desaťročné obdobie 2011-2020 zahŕňajúce roky 

 
94  V roku 2019 dosiahlo čerpanie prenesených prostriedkov úroveň 722 mil. eur, kým počas prvých deviatich 

mesiacov 2020 boli realizované výdavky v objeme 273 mil. eur.  
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konsolidácie vo verejných financiách a obdobie opätovného nárastu investícií po roku 2014. 
Priemerná úroveň výdavkov mimo rezortu obrany dosiahla v rokoch 2011 až 2020 0,4 % HDP. 
 
Pri odhade čerpania kapitálových transferov RRZ predpokladala zachovanie pomeru výšky 
výdavkov voči HDP na úrovni roku 2020. 
 

Tab 29: Úspory a riziká v hotovostných kapitálových výdavkoch štátneho rozpočtu* (mil. eur) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Skutočnosť / návrh rozpočtu 985 1184 1340 1330 804 735 

2. Odhad RRZ   1190 1169 1160 1216 

3. Veľkosť úspor/rizík (1-2)     149 161 -355 -481 

*- okrem rezortu obrany     Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Príjmy a výdavky samospráv 
 
Pri odhade rizík spojených s výdavkami samospráv RRZ vychádzala z očakávaného vývoja 
príjmov a výdavkov obcí a vyšších územných celkov (bez príspevkových a neziskových 
organizácií) v roku 2020 očistených o prostriedky z fondov EÚ a spolufinancovanie. 
 

RRZ predpokladá nasledovný vývoj jednotlivých príjmových a výdavkových položiek rozpočtu 
samospráv v rokoch 2021 až 2023: 

• daňové príjmy – prognóza vývoja daňových príjmov predstavuje odhad RRZ. V roku 2021 
z dôvodu novoprijatej legislatívy sa predpokladá len veľmi mierny nárast daňových 
príjmov (0,10 % u obcí, resp. pokles o 1,18 % u VÚC). V ďalších rokoch sa ich tempo 
zrýchli v priemere na 5,9 % ročne u obcí a o 6,8 % ročne u vyšších územných celkov, 

• nedaňové príjmy – tempo rastu týchto položiek RRZ naviazala na očakávanú mieru 
inflácie z prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP), 

• granty a transfery – nad rámec rozpočtovaných grantov a transferov zohľadňuje 
prognóza RRZ aj vplyvy mzdových úprav v rámci regionálneho školstva 
(o.i. dofinancovanie platov asistentov) ako aj vývoj grantov a transferov v minulom 
období, 

• hrubé mzdy – tempo rastu miezd sa naviazalo na prognózované tempo rastu miezd 
v súkromnom sektore (VpMP). Rovnako sú zapracované opatrenia naplánované 
v regionálnom školstve v jednotlivých rokoch 2021 až 2023, 

• výdavky na tovary a služby – tempo rastu výdavkov na tovary a služby zohľadňuje 
očakávaný rast daňových príjmov a mieru inflácie (VpMP),  

• bežné transfery – tempo rastu výdavkov na bežné transfery zohľadňuje prognózovanú 
mieru inflácie ako aj tempo rastu bežných transferov v minulosti.  

• úrokové výdavky – sa predpokladajú na úrovni odhadu za rok 2020, 

• kapitálové výdavky – pri kapitálových výdavkoch RRZ predpokladala tempá rastu, ktoré 
by ich postupne navrátili k úrovniam spred krízy.  

 
Porovnanie odhadu RRZ s predpokladmi vlády z NRVS 2021-2023 umožnilo vyčísliť riziká 
na jednotlivé roky (tabuľka 30). 
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Tab 30: Odhad rizík v samosprávach (ESA2010, mil. eur)   

  2021 2022 2023 

1. Saldo obcí (NRVS 2021-2023) -439 -445 -449 

2. Saldo VÚC (NRVS 2021-2023) 8 18 29 

3. Saldo obcí (odhad RRZ) -188 -153 -134 

4. Saldo VÚC (odhad RRZ) -46 -34 -16 

Celkové riziká (3+4-1-2) 197 240 271 
 Zdroj: MF SR, RRZ 

 

 

Výdavky v sektore zdravotníctva 
 
RRZ pri odhade výdavkov v sektore zdravotníctva vychádza z údajov a popisu opatrení 
zverejnených v rámci návrhu rozpočtu. Východiskom je odhad výdavkov zdravotných poisťovní 
na zdravotnú starostlivosť, prevádzku a transfery akcionárom a odhadované hospodárenie 
nemocníc v roku 2020 na základe skutočných údajov za prvých osem mesiacov. Následne 
sa odhadnú výdavky v ďalších rokoch na základe predpokladu nezmenených politík a zahrnutia 
vplyvov tých nových opatrení popísaných v návrhu rozpočtu, ktoré RRZ považuje za realistické. 
 
Predpoklad nezmenených politík zohľadňuje vplyvy vývoja priemernej mzdy v hospodárstve 
na mzdové výdavky (u zamestnancov v ústavnej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje 
tzv. mzdový automat – mzdy väčšiny zamestnancov sa valorizujú podľa vývoja priemernej mzdy 
v hospodárstve spred dvoch rokov95), inflácie na prevádzkové výdavky nemocníc a vplyvy 
starnutia populácie odhadnutej z modelu RRZ. 
 

• Výdavky zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť 
 
Pri odhade výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť vychádza RRZ 
zo skutočných údajov za prvých osem mesiacov roku 2020. Výdavky za toto obdobie rástli 
medziročne o 3,5 %, čo je ovplyvnené poklesom výdavkov v priebehu apríla až júna v dôsledku 
pandémie koronavírusu (obmedzilo sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných 
oblastiach). RRZ v odhade uvažuje s predpokladom, že do konca roku sa zachová vysoké tempo 
rastu výdavkov z júla a augusta (predpokladaný priemerný rast takmer 0 10 %). Celkové výdavky 
by tak mohli dosiahnuť 5 113 mil. eur96, čo znamená medziročný nárast o 5,6 %. Odhad RRZ 
je pod úrovňou odhadu MF SR uvedeného v návrhu rozpočtu.  
 
Odhad výdavkov na rok 2021 (tabuľka 31) zohľadňuje vplyv automatického vývoja niektorých 
položiek (mzdové výdavky, prevádzkové výdavky a vplyv starnutia), zvýšenia výdavkov, ktoré 
sa v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu jednorazovo znížili (špecializované 
ambulancie, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, spotreba liekov a materiálu) a zahŕňa 

 
95  Rovnaký predpoklad RRZ uplatňuje aj na zamestnancov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti napriek tomu, 

že ambulantná starostlivosť je financovaná prostredníctvom platieb za výkony a kapitácie. Dôvodom je to, aby sa 
zabezpečil rast porovnateľný s rastom miezd zdravotníckych pracovníkov v ústavnej starostlivosti. 

96  Keďže časť výdavkov v sume 63 mil. eur bola poskytnutá ako náhrada tým zdravotníckym zariadeniam, ktoré mali 
počas prvej vlny pandémie koronavírusu zatvorené prevádzky (napríklad špecializované ambulancie), namiesto 
naturálnych sociálnych transferov sa zaznamenajú ako kapitálový transfer. 
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vplyvy nových opatrení na rok 2021 uvedených v návrhu rozpočtu97. V prípade úsporných 
opatrení RRZ zohľadnila skutočnosť, že dosiahnuté úspory boli v minulosti nižšie ako 
predpoklady zapracované v rozpočte a realizácia niektorých opatrení sa opakovane posúvala. 
Ide najmä o oblasť liekovej politiky, revíznej činnosti a zefektívnenia prevádzky Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, kde RRZ očakáva pomalší nábeh pozitívnych vplyvov v porovnaní 
s návrhom rozpočtu (výpadok vo výške 36 mil. eur v roku 2021 oproti predpokladom návrhu 
rozpočtu). 
 

Tab 31: Vývoj výdavkov na zdravotnú starostlivosť podľa RRZ (ESA2010, mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

Výdavky ZP na zdravotnú starostlivosť (D.632 PAY)* -5 113 -5 462 -5 612 -5 797 

Medziročná zmena výdavkov:   -349 -151 -185 

 - mzdové výdavky (NPC scenár)  -178 -62 -93 

 - nemzdové výdavky (NPC scenár, inflácia)  -28 -40 -40 

 - vplyv starnutia (NPC scenár)  -28 -29 -28 

 - jednorazové vplyvy 2020 (vplyv pandémie)  -73 0 0 

 - opatrenia od roku 2021 - úspory  65 109 51 

 - opatrenia od roku 2021 - hodnotové opatrenia a iné zmeny politík   -107 -128 -75 

Pozn.: ide o vplyvy na saldo VS 
   

Zdroj: RRZ, MF SR 

* V roku 2020 RRZ odhaduje, že v položke D.632 PAY bude zaznamenaných 5 050 mil. eur a zvyšných 63 mil. bude predstavovať 
kapitálový transfer D.9 PAY. 

 

• Prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní 
 
Prevádzkové výdavky zahŕňajú bežné a kapitálové výdavky Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
(okrem zdravotnej starostlivosti), platbu za správu súkromným zdravotným poisťovniam 
a platené dane a poplatky súkromných zdravotných poisťovní.  
 
RRZ odhaduje riziká spojené s prevádzkovými výdavkami zdravotných poisťovní 
v rozpätí 24 až 31 mil. eur v rokoch 2021 až 2023 a vyplývajú z podhodnotených výdavkov 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne98 a nerozpočtovania výdavkov na dane a poplatky v prípade 
súkromných zdravotných poisťovní. 
 

• Splátky nerozdeleného zisku súkromných zdravotných poisťovní 
 
Súčasťou odhadu výdavkov v sektore zdravotníctva sú aj splátky nerozdeleného zisku 
súkromných zdravotných poisťovní. RRZ pri ich odhade vychádzala z veľkosti 
nerozdeleného zisku a záväzkov voči akcionárom ku koncu roku 2019, ktorý dosahoval 
189 mil. eur. Vzhľadom na to, že splátky zisku závisia od rozhodnutí akcionárov a nepodliehajú 

 
97  Ide najmä o rušenie doplatkov na lieky pre vybrané skupiny obyvateľov (-37 mil. eur), dofinancovanie všeobecných 

a špecializovaných ambulancií (-35 mil. eur), navýšenie počtu sestier (-11 mil. eur), úspory v oblasti liekov 
(+37 mil. eur), úspory v revíznej činnosti vrátanie zníženia duplicitných preskripcií a nežiaducich liekových 
interakcií (+21 mil. eur) a zníženie nadbytočných vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 
(+12 mil. eur). 

98  Dôvodom je vyšší odhad výdavkov v roku 2020 na základe skutočných výdavkov za prvých 8 mesiacov roku 2020 
a premietnutie NPC scenára do ďalších rokov. Odhad uvažuje s postupným nábehom úsporných opatrení 
na efektívnejšiu prevádzku poisťovne, ktoré sú uvedené v návrhu rozpočtu. 
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vopred stanoveným pravidlám (napríklad vopred dané splátky úverov sa môžu zmeniť, 
nerozdelený zisk sa môže vyplatiť formou dividend), RRZ pri vyčíslení rizík prihliadla 
na priemernú výšku výplat v rokoch 2012 až 2019 (ročný priemer dosiahol 61 mil. eur) 
a disponibilnú sumu (zostatok nerozdeleného zisku a očakávané hospodárenie v danom roku), 
ako aj špecifickú situáciu v roku 2020 ovplyvnenú pandémiou koronavírusu, čo môže ovplyvniť 
hospodársky výsledok poisťovní v roku 2020 a rozhodnutie o výplate nerozdeleného zisku v roku 
2021. RRZ preto očakáva v roku 2021 úhradu vo výške 30 mil. eur a v ďalších rokoch 
vo výške 50 mil. eur ročne. 
 

Tab 32: Vývoj nerozdelených ziskov súkromných zdravotných poisťovní (mil. eur) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zdravotná poisťovňa Dôvera        

Záväzky voči akcionárom a nerozd. zisk 
k 1.1. 

335 693 233 786 220 933 224 443 237 206 239 087 167 844 

Vyplatenie nerozdeleného zisku 0 0 0 0 0 0 0 

Vytvorený zisk/strata 46 498 2 262 3 510 12 764 17 023 35 536 14 464 

Splátky záväzkov voči akcionárom z úverov -87 405 0 0 0 0 -16 222 0 

Splátky záv. voči akc. formou dividend* -61 000 0 0 0 -15 143 -3 534 0 

Zníženie rezervného fondu* 0 -15 115 0 0 0 -70 000 0 

Výplata podielu z nerozdeleného zisku* 0 0 0 0 0 -17 023 0 

Ostatné zmeny 0 0 0 0 0 0 -3 548 

Záväzky voči akcionárom a nerozd. zisk 
k 31.12. 

233 786 220 933 224 443 237 206 239 087 167 844 178 760 

 - splátky úverov* -19 357 -26 250 -44 432 -46 614 -16 614 -10 360 -10 360 

Zdravotná poisťovňa Union 

Nerozdelený zisk/strata k 1.1.** -35 513 19 392 -714 -2 490 -618 11 254 9 968 

Vytvorený zisk/strata 6 605 -8 926 -1 776 1 873 6 284 9 914 9 770 

Úhrada nerozdeleného zisku zo ZI 68 516 0 0 0 0 0 0 

Úhrada dividendy akcionárom* -17 020 -11 179 0 0 -3 486 -11 200 -9 914 

Zvýšenie zák. rezervného fondu zo zisku -3 197 0 0 0 1 996 0 0 

Ostatné zmeny 0 0 0 0 7 078 0 0 

Nerozdelený zisk/strata k 31.12.** 19 392 -714 -2 490 -618 11 254 9 968 9 823 

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

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

 

• Hospodárenie nemocníc 
 
V prvých 8 mesiacoch roku 2020 nedošlo k medziročnému zlepšeniu hospodárenia nemocníc 
(po zohľadnení vplyvu troch fáz oddlženia v rokoch 2018 a 2019), pričom rovnaký vývoj RRZ 
predpokladá aj vo zvyšných mesiacoch roku 2020. Odhad RRZ zahŕňa aj predpoklad, 
že nemocnice naďalej nebudú uhrádzať včas svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni, čím každý 
rok prehĺbia svoj deficit v rozpätí 97 až 115 mil. eur (vplyv na saldo verejnej správy je neutrálny, 
keďže o rovnakú sumu sa zvýšia pohľadávky Sociálnej poisťovne). 
 
Návrh rozpočtu neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia na rok 2021, ktoré by mohli ovplyvniť 
hospodárenie nemocníc. RRZ do odhadu hospodárenia nemocníc zahrnula aj predpokladané 
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dofinancovanie nemocníc z výdavkov štátneho rozpočtu uvedené v návrhu rozpočtu. Vzhľadom 
na rastúce záväzky nemocníc predpokladá aj ich ďalšie oddlženie v roku 2021 v sume 
200 mil. eur (voči dodávateľom). 
 

Tab 33: Hospodárenie nemocníc (ESA2010, mil. eur) 

   2020 2021 2022 2023 

Saldo nemocníc (ESA2010)  -193 162 -43 -51 

 - nové oddlženie  - 200 - - 

 - záväzky voči Sociálnej poisťovni  -97 -101 -105 -111 

 - záväzky voči dodávateľom  -61 -63 -64 -66 

 - hotovostné saldo  -35 0 0 0 

 - úsporné opatrenia  - 0 0 0 

 - dofinancovanie nemocníc zo štátneho rozpočtu  - 126 126 126 

Zdroj: RRZ, MF SR 

 

• Riziká voči návrhu rozpočtu 
 
RRZ v roku 2020 odhaduje nižšie výdavky v sektore zdravotníctva o 26 mil. eur v porovnaní 
s odhadom MF SR, čo je ovplyvnené najmä nižšími očakávanými výdavkami na zdravotnú 
starostlivosť. V roku 2021 sa tempo rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť zvýši v porovnaní 
s predpokladmi MF SR, čo povedie k rizikám v rozpätí 21 až 159 mil. eur v rokoch 2021 až 2023. 
 
Tab 34: Odhad rizika voči návrhu rozpočtu (mil. eur) 
  2020 2021 2022 2023 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 

Výdavky zdravotného poistenia -5 194 -5 428 -5 538 -5 674 

Prevádzkové výdavky ZP -257 -265 -273 -279 

Splátky nerozdeleného zisku -40 0 0 0 

Hospodárenie nemocníc -47 -128 -123 -112 

Pohľadávky SP voči nemocniciam 0 0 0 0 

Odhad RRZ 

Výdavky zdravotného poistenia -5 113 -5 462 -5 612 -5 797 

Prevádzkové výdavky ZP -262 -288 -298 -310 

Splátky nerozdeleného zisku -55 -30 -50 -50 

Hospodárenie nemocníc* -180 -164 -170 -177 

Pohľadávky SP voči nemocniciam 97 101 105 111 

Rozdiely (riziká): 26 -21 -91 -159 

 - výdavky ZP 81 -33 -74 -123 

 - prevádzkové výdavky ZP -5 -24 -25 -31 

 - nerozdelený zisk -15 -30 -50 -50 

 - hospodárenie nemocníc -133 -36 -46 -66 

 - pohľadávky SP voči nemocniciam 97 101 105 111 

Pozn.: znamienka vyjadrujú vplyv na saldo verejnej správy 

* po zohľadnení transferu zo štátnych finančných aktív na oddlženie                                                                                 Zdroj: MF SR, RRZ 
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Vplyvy opatrení zahrnutých do odhadu v rokoch 2021 až 2023 
 
Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam opatrení schválených NR SR alebo vládou v priebehu 
roku 2020, ktoré RRZ zahrnula do odhadu salda v rokoch 2021 až 2023. 
 

Tab 35: Legislatívne opatrenia schválené v priebehu roka 2020 (v mil. eur) 

  2021 2022 2023 zdroj odhadu 

1. Novela zákona o dani z príjmov  72 78 83 RRZ 

2. Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov 103 189 258 RRZ 

3. Zrušenie osobitného odvodu finančných inštitúcií -241 -265 -273 VpDP 

4. Skorší odchod do dôchodku pre osoby, ktoré vychovali deti -105 -105 -105 NRVS (2021), RRZ (2022-23) 

5. Zavedenie tehotenskej dávky -41 -64 -68 návrh rozpočtového plánu 

6. Navýšenie príspevku na opatrovanie ŤZP -18 -19 -20 návrh rozpočtového plánu 

7. Zvýšenie výdavkov na náhradné výživné -19 -20 -21 návrh rozpočtového plánu 

8. Zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti -1 -1 -1 doložka vplyvov 

9. Dotácie na detské ihriská, podpora programov 
podporujúcich rodiny 

-50 -50 -50 VpDP 

10. Reforma súdnictva, zavedenie Najvyššieho správneho súdu -6 -3 -3 VpDP 

11. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní  

-20 -20 -20 VpDP 

12. Novela zákona o štátnom fonde rozvoja bývania -25 -25 -25 VpDP 

13. Doprava zadarmo pre deti a dôchodcov v autobusovej 
doprave 

-70 -70 -70 rezerva 

14. Pozemkové úpravy -28 -28 -28 rezerva 

Spolu -449 -403 -343   
   Zdroj: RRZ, MF SR, doložky vplyvov 

     

 

Nad rámec legislatívnych zmien RRZ vo svojom odhade zohľadnila aj iné opatrenia, ktoré 
nevyplývajú priamo z legislatívy. Konkrétne ide o úsporné opatrenia a opatrenia zvyšujúce 
hodnotu za peniaze v zdravotníctve, ako aj časť deklarovaných úspor v štátnom rozpočte99.   

 
 
 
99  RRZ vo svojom odhade zohľadnila úspory v osobných výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií. 
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Príloha č. 7 – Scenár nezmenených politík 
 
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 zo salda verejnej správy na rok 2020 
odhadovaného RRZ. NPC scenár obsahuje jednoduchšie pravidlá pre vývoj jednotlivých položiek 
bilancie verejnej správy100. Takto zostavený scenár umožňuje odhadnúť veľkosť opatrení 
zapracovaných v návrhu rozpočtu a príspevok opatrení vlády k trvalému zlepšeniu salda. 
 
Ďalší rozdiel vyplýva z odhadu výdavkov na starobné dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Kým 
v správe o dlhodobej udržateľnosti sú projekcie týchto výdavkov prevzaté z modelov RRZ, 
na účely tohto materiálu sa používa odlišný prístup, ktorý presnejšie zachytí vývoj 
v strednodobom horizonte. V prípade výdavkov zdravotníctva ide o NPC scenár zostavený 
na základe posúdenia vývoja jednotlivých zložiek výdavkov (mzdové výdavky, prevádzkové 
výdavky, vplyvy starnutia populácie a vplyvy v minulosti prijatých opatrení). NPC scenár 
vo výdavkoch na starobné dôchodky je odhadovaný na základe údajov z návrhu rozpočtu, ktoré 
sú upravené o vplyvy nových opatrení a prípadné riziká identifikované RRZ. 
 
Predpoklady RRZ 
 

NPC bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy na roky 2021 až 2023 je zostavená v položkách 
ESA2010, pričom aj pravidlá indexácie sú aplikované na tieto položky. Uvažuje sa s rovnakým 
makroekonomickým scenárom v porovnaní s prognózou Výboru pre makroekonomické 
prognózy101. 
 
NPC scenár vychádza z roku 2020, pričom bol použitý vlastný odhad príjmov, výdavkov 
a hrubého dlhu. Odhad vlády na rok 2020 RRZ upravila o identifikované riziká, pričom ich 
vplyvy na jednotlivé položky príjmov a výdavkov sú zobrazené v tabuľke 36. Zároveň RRZ 
použila aj vlastný odhad čerpania prostriedkov z fondov EÚ (tabuľka 37). 
 
  

 
100  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. 
101 V porovnaní s hodnotením návrhu rozpočtu z novembra 2018 nastala zmena (RRZ v minulosti odhadovala 

makroekonomickú prognózu na základe predpokladu nezmenených politík). Vyplynula z toho, že Výbor 
pre makroekonomické prognózy zmenil prístup k odhadu vývoja verejných financií, ktorý predstavuje jeden 
zo vstupov do makroekonomickej prognózy. Odhad vývoja verejných financií už neobsahuje konkrétne opatrenia 
vlády zapracované v návrhu rozpočtu, ale je daný modelovo, čo neumožňuje odčleniť makroekonomické vplyvy 
nových opatrení vlády z prognózy (na odhad makroekonomického NPC scenára). 

http://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnoteniervs_2015_2017_final.pdf
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Tab 36: Prehľad zmien v porovnaní s odhadom MF SR na rok 2019 

 položka ESA spolu (% HDP) 

Príjmy VS  -116 -0,1 

Daňové príjmy D.2 R, D.5 R, D.91 R, D.6 R -114 -0,1 

Tržby P.11+P.12+P.131 13 0,0 

Príjmy z majetku D.4 R 77 0,1 

Bežné a kapitálové transfery D.7 R -92 -0,1 

Výdavky VS  1 915 2,1 

Kompenzácie zamestnancov D.1 P 129 0,1 

Medzispotreba P.2 1 416 1,6 

Sociálne platby D.62 P 713 0,8 

Dotácie D.3 P -305 -0,3 

Úrokové výdavky  D.41 P -138 -0,2 

Bežné transfery D.7 P, D.29 P, D.51 P, NP 96 0,1 

Tvorba hrubého fixného kapitálu  P.51 G -90 -0,1 

Kapitálové transfery D.9 P 94 0,1 

Saldo VS   1 799 2,0 

 Zdroj: RRZ 

 

Tab 37: Predpoklady čerpania fondov EÚ v NPC scenári RRZ (% HDP) 
  2020 2021 2022 2023 

Rozdelenie podľa fondov 2,73 3,01 3,30 5,00 

 - štrukturálne fondy a Kohézny fond 1,85 2,17 2,66 4,30 

 - poľnohospodárske fondy 0,87 0,83 0,63 0,69 

Rozdelenie podľa konečného príjemcu 2,73 3,01 3,30 5,00 

 - verejná správa 1,30 1,50 1,67 2,61 

 - subjekty mimo verejnej správy 1,43 1,51 1,63 2,38 

Výdavky na spolufinancovanie 0,43 0,61 0,71 0,95 

 
  Zdroj: RRZ 

 
NPC scenár RRZ 
 RRZ v scenári nezmenených politík odhaduje, že v rokoch 2021 a 2022 sa deficit v porovnaní 
s rokom 2020 zlepší a dosiahne postupne 6,7 % HDP a 5,8 % HDP. K jeho zhoršeniu dôjde v roku 
2023 na úroveň 6,0 % HDP najmä vplyvom dodania v minulosti schválených nákupov v rezorte 
obrany (najmä nákup viacúčelových taktických lietadiel). 
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Tab 38: Porovnanie NPC scenára vývoja verejných financií RRZ (% HDP) 

 2020 O 
2020 O 
(upr.)* 

2021 NPC 
2022 
NPC 

2023 NPC 
Rozdiel 

2021 NRVS 

Príjmy VS 42,2 42,1 
 

 

42,3 42,0 42,4 0,8 

Dane z výroby a dovozov 12,5 12,4 12,4 12,2 12,1 0,4 

Bežné dane z príjmu, majetku 6,6 6,6 6,5 6,6 6,8 -0,1 

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

Sociálne príspevky 16,0 16,1 16,1 16,0 15,8 0,2 

Príjmy z majetku 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0 

Tržby 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 -0,1 

Príjmy z EÚ fondov 1,3 1,2 1,4 1,5 2,2 0,2 

Ostatné prijaté transfery 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,2 

Výdavky VS 49,5 48,3 49,0 47,8 48,4 0,0 

Kompenzácie zamestnancov 11,5 11,3 11,5 11,6 11,6 0,7 

Medzispotreba 6,3 6,0 5,8 5,8 5,7 -2,1 

Sociálne platby (bez výd. na 
zdravot.) 

16,0 15,7 15,5 14,9 14,5 0,0 

Výdavky na zdravotníctvo 5,7 5,6 5,7 5,6 5,5 0,0 

Dotácie 1,8 1,4 2,0 1,2 1,2 0,6 

Úrokové výdavky 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 0,2 

Tvorba hrubého fixného kapitálu 3,9 3,9 4,3 4,7 5,7 0,8 

Kapitálové transfery 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 

Bežné transfery a ostatné výdavky 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 -0,4 

Saldo VS -7,69 -6,24 -6,73 -5,82 -5,99 0,78 

Primárne saldo VS -6,41 -4,96 -5,55 -4,62 -4,79 0,97 

Hrubý dlh VS 62,1  63,8 65,9 67,8 -  

*Upravené o jednorazové a dočasné vplyvy                                                                                                                             Zdroj: MF SR, RRZ 

 
Medziročný pokles výdavkov na prevádzku a mzdy v roku 2021 a 2022 prevýši rast výdavkov 
na investície. K zhoršeniu deficitu dôjde v roku 2023 vplyvom nárastu investícií v rezorte obrany, 
ktoré budú len sčasti kompenzované úsporami v sociálnej oblasti a v prevádzkových výdavkoch. 
 

Tab 39: Príspevky k medziročnej zmene salda v NPC scenári (p.b.) 
  2021 2022 2023 kumulatívne 

Medziročná zmena salda v NPC scenári 0,96 0,14 -0,03 1,07 

Dane -0,18 -0,06 0,01 -0,23 

Nedaňové príjmy 0,15 -0,11 -0,11 -0,07 

Sociálne platby 0,12 -0,16 -0,16 -0,21 

Prevádzkové výdavky 0,78 1,45 0,53 2,76 

Úroky  0,10 -0,01 -0,01 0,08 

Investície -0,32 -0,42 -1,10 -1,85 

Ostatné 0,31 -0,54 0,82 0,59 

   
 Zdroj: RRZ 
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Príloha č. 8 – Zoznam jednorazových vplyvov 
 
Nasledujúca tabuľka prezentuje identifikované jednorazové vplyvy zahrnuté v odhade RRZ 
v rokoch 2018 až 2023, ktoré boli zohľadnené pri výpočte štrukturálneho salda v zmysle 
metodiky RRZ102. 
 

Tab 40: Jednorazové vplyvy v rokoch 2018-2023 (ESA2010, % HDP) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

imputácia DPH z PPP projektu R1 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

časové rozlíšenie príjmov z DPH 0,03 -0,02 - - - - 

náklady spojené s COVID-19 - - -1,33 -1,06 - - 

imputácia DPH z PPP projektu D4/R7 - - 0,08 0,13 -0,01 -0,01 

rizikové záruky poskytnuté Eximbankou - - -0,19 - - - 

CELKOVO 0,02 -0,03 -1,45 -0,93 -0,01 -0,01 
 

 
 

   Zdroj: RRZ 
 

1. Úhrady DPH z PPP projektu R1 – 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. Nasledujúcich 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. 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 2018 tak boli pozitívne ovplyvnené príjmy z DPH sumou 24,5 mil. eur, 
v roku 2019 bol vplyv negatívny vo výške 20,8 mil. eur. 

 

3. Opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu – V prvom kvartáli roka 2020 zasiahla 
slovenskú ekonomiku celosvetová pandémia koronavírusu COVID-19. V snahe eliminovať 
negatívne efekty a podporiť ekonomiku vláda prijala balíček opatrení, ktorý RRZ vyčíslila 
na 1 189 mil. eur. V roku 2021 sa počíta s opatreniami vo výške 1 009 mil. eur. 

 

4. Imputácia DPH z PPP projektu D4/R7 – V roku 2020 bol schodok jednorazovo pozitívne 
ovplyvnený imputáciou pohľadávky koncesionára stavby D4/R7 v dôsledku zaplatenia DPH 
vo výške 71 mil. eur. V nasledujúcich 30 rokoch sa bude táto pohľadávka každoročne 
znižovať o alikvotné časti úhrady s negatívnym vplyvom na saldo VS, pričom prvá úhrada 
sa realizovala v roku 2020 vo výške 2,362 mil. eur. Nakoľko sa očakáva, že ďalšia časť úseku 
cesty D4/R7 bude odovzdaná v roku 2021, bude mať imputácia plynúca z tejto pohľadávky 
pozitívny vplyv na saldo v roku 2021 a to vo výške 131 mil. eur. Znižovanie pohľadávky 
je naplánované na nasledujúcich 30 rokov s negatívnym vplyvom na saldo VS každoročne 
vo výške 4,368 mil. eur. Realizácia prvej úhrady je naplánovaná na budúci rok. 

 

5. Rizikové záruky poskytnuté Eximbankou - v zmysle metodiky ESA2010 sa poskytnutá 

záruka pre Kubu vo výške 173 mil. eur zaznamenáva ako kapitálový transfer v roku 2020 

s negatívnym vplyvom na schodok rozpočtu verejnej správy.   
 

102  V rámci hodnotenia štrukturálneho salda na účely európskych fiškálnych pravidiel MF SR zohľadňuje 
iba opatrenia v súlade s výkladom jednorazových opatrení Európskou komisiou. EK nezverejňuje detailnú 
metodológiu a zoznam jednorazových vplyvov spolu so zdôvodnením. 
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Príloha č. 9 – Pravidlá transparentnosti – požiadavky na dáta 
 

Súčasťou návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy by mali byť údaje za 6-ročný horizont 
(obdobie T-2 až T+3 rokov, pričom T je rokom, kedy sa zostavuje návrh rozpočtu). 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. 
 

Ústavný zákon bližšie nekonkretizuje požiadavky na štruktúru konsolidovanej bilancie VS, 
cieľom by však malo byť informovanie verejnosti o zámeroch vlády v nadchádzajúcom období, 
čo si vyžaduje podrobné členenie príjmových a výdavkových položiek ako i sledovanie vývoja 
v týchto položkách. Hlavná kniha návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 obsahuje základnú 
bilanciu príjmov a výdavkov VS podľa klasifikácie ESA2010 za roky 2018 až 2023. Podrobnejšie 
členenie niektorých príjmových a výdavkových položiek je súčasťou dátového súboru k Návrhu 
rozpočtového plánu na rok 2020 (MMF tabuľka).  
 

Súčasťou hlavnej knihy návrhu rozpočtu je analýza vývoja vo verejných financiách za rok 
2020. Najvýznamnejšie pozitívne a negatívne faktory, ktoré sa podpisujú pod očakávané 
výsledky roka 2020, prezentuje tabuľka v členení podľa klasifikácie ESA2010 a bližšie rozvíja text. 
Nad rámec základného členenia tabuľka uvádza kvantifikáciu vplyvu COVIDu-19, 
nerozpočtované tituly, nekryté tituly a prostriedky EÚ a spolufinancovanie. Dodatočnou 
informáciou sú aj úpravy Štatistického úradu SR v zmysle metodiky ESA2010, ktoré neboli 
zahrnuté v schválenom rozpočte VS na rok 2020. 
 

Predložená aktualizácia stratégie riadenia štátneho dlhu na rok 2019103 vychádza zo Stratégie 
riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018. V uplynulom období pretrvávalo prostredie 
extrémne nízkych trhových úrokových sadieb, ktoré umožňovalo emitovať dlhopisy 
s krátkodobou splatnosťou so zápornými úrokovými sadzbami. Riadenie štátneho dlhu 
je ovplyvnené predovšetkým politikou a pôsobením ECB/NBS a nakupovaním existujúcich 
štátnych dlhopisov na sekundárnom trhu. Pandémia koronavírusu mala za následok nárast 
neistoty na finančných trhoch a rovnako aj zvýšenie nákladov na verejný dlh z dôvodu nárastu 
výnosov vládnych dlhopisov. Nálada investorov v najbližšom období bude z časti závisieť 
od dopadov druhej vlny pandémie na ekonomiku. S ohľadom na aktuálny makroekonomický 
vývoj a situáciu na finančných trhoch sa však nevyžaduje modifikovanie kvantitatívnych 
cieľov riadenia rizika a ani ostatných cieľov stanovených v pôvodnej Stratégii riadenia 
štátneho dlhu na roky 2015 až 2018.  
 

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 2021-2023 zodpovedá manuálu MF SR.  
 

Implicitné záväzky predstavujú skryté zadlženie verejného sektora nad rámec oficiálnych 
štatistík o dlhu. Okruh implicitných záväzkov aktuálne zahŕňa náklady spojené so starnutím 
populácie (výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť a školstvo), náklady 
spojené s likvidáciou jadrových zariadení, ako aj PPP projekty (obchvat D4/R7; rýchlostná cesta 
R1 a väzenské zariadenie v Rimavskej Sobote). Aktuálne sa zaraďujú medzi implicitné záväzky 

 
103  Stratégia riadenia štátneho dlhu sa aktualizuje každé štyri roky. 



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2021 až 2023 – analytický dokument 

 (november 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 78 

aj odhady zvýšených platieb do rozpočtu EÚ súvisiace so splácaním výdavkov z Plánu obnovy 
pre Európu v rámci nástroja „Next Generation EU“. Podľa aktuálneho prepočtu MF SR 
uverejneného v rámci prílohy č. 5 dosahujú celkové implicitné záväzky 625,7 % HDP, 
čo predstavuje oproti minuloročným prepočtom nárast o 150,8 % HDP104. V budúcnosti bude 
potrebné do celkových implicitných záväzkov zahrnúť aj prípadné PPP projekty realizované 
na úrovni samospráv. 
 

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 2019 vyčíslilo na 18,5 mld. eur, čo predstavuje 
medziročný nárast o 1,3 mld. eur105 spôsobený najmä prírastkom hodnoty súdnych sporov 
v rozpočtových organizáciách a zahrnutím údajov od ďalších obchodných spoločností ústrednej 
správy. 
 

Osobitá časť návrhu RVS na roky 2021-2023 (časť 2.7) je venovaná jednorazovým a dočasným 
vplyvom. Ministerstvo financií v rokoch 2020 až 2021 identifikovalo prevažne jednorazové 
opatrenia súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. V ďalších rokoch NRVS zatiaľ 
neuvažuje s jednorazovými opatreniami (spĺňajúcimi definíciu európskych fiškálnych pravidiel). 
 

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 
Debitum, a.s. absentujú spoločnosti a ich výsledky hospodárenia spadajúcich pod MZ SR 
(jednotlivo nie sú uvedené ani v iných častiach návrhu rozpočtu). Predpokladané smerovanie 
štátnych podnikov nie je, podobne ako v minulých návrhoch rozpočtu VS, v ďalších rokoch 
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 MH Manažment doplnené o stručný popis 
predpokladaného vývoja. 
 

Návrh rozpočtu v rámci prílohy č. 7 prezentuje ako samostatnú časť bilanciu štátnych 
finančných aktív. Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré 
ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív, nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho 
rozpočtu.  
 

V zmysle požiadaviek Európskej komisie sa súbežne predkladal aj Návrh rozpočtového plánu 
SR na rok 2021, ktorý poskytuje doplňujúce informácie k návrhu rozpočtu. Materiál predstavuje 
analytický pohľad na hospodárenie verejnej správy. Definujú sa v ňom ciele vlády 
na nadchádzajúce obdobie, k dispozícii je podrobnejšia kvantifikácia opatrení na dosiahnutie 
stanovených cieľov, vyčíslenie analytických fiškálnych ukazovateľov ako štrukturálne saldo 
rozpočtu, výdavkové pravidlo, scenár nezmenených politík.   

 
104  Zmena bola spôsobená primárne aktualizáciou modelu o pripravované projekcie AWG na rok 2021 a v prípade 

penzijného systému aj zapracovaním očakávaných legislatívnych úprav v roku 2020. V menšej miere bola 
ovplyvnená aj aktualizáciou strednodobej prognózy makroekonomických a rozpočtových údajov a posunom 
sledovaného horizontu. 

105  Medziročný nárast bol spôsobený o.i. prehodnotením záväzkov zo súdnych sporov najmä Ministerstva vnútra SR 
(o 1 059,5 mil. eur), Slovenských elektrární, a.s. (o 329,0 mil. eur), MH Manažmentu, a.s. (o 227,4 mil. eur), naopak 
poklesom záväzkov z medzinárodných arbitráží (o 239, 7 mil. eur). 
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Príloha č. 10 – Bilancia hospodárenia verejnej správy 
v prognóze RRZ 
 

Tab 41: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy v prognóze RRZ (ESA2010, v mil. eur) 

  2019S 2020O 2021O 2022O 2023O 

Príjmy spolu 38 833 37 652 40 313 41 887 44 662 
Daňové príjmy 18 030 17 034 17 900 18 698 19 779 

Dane z produkcie a dovozu 11 265 11 159 11 589 11 952 12 535 
 - DPH(spolu so zdrojom EÚ) 6 830 6 776 7 071 7 261 7 666 
 - Spotrebné dane 2 839 2 267 2 431 2 536 2 639 

 - Daň z nehnuteľnosti 343 416 427 436 448 

 - Odvod z hazardných hier 274 215 230 240 252 
 - Dane z majetku a iné 978 1 485 1 430 1 479 1 530 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 6 766 5 875 6 312 6 746 7 244 
 - Daň z príjmov fyzických osôb 3 535 3 411 3 633 3 861 4 126 
 - Daň z príjmov právnických osôb 2 701 1 954 2 177 2 366 2 584 
 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou  246 222 239 252 258 
 - Dane z majetku a iné 285 289 262 268 276 

Dane z kapitálu 0 0 0 0 0 
Príspevky na sociálne zabezpečenie 14 315 14 310 15 516 16 058 16 766 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie  14 096 14 074 15 232 15 763 16 461 
Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 219 236 284 294 305 

Nedaňové príjmy  4 808 4 533 4 959 5 067 5 229 
Tržby 4 248 4 015 4 317 4 445 4 591 
Dôchodky z majetku, z ktorých 560 517 642 622 637 

 - Dividendy 324 249 347 321 346 
 - Úroky 161 198 221 226 221 

Granty a transfery 1 680 1 775 1 938 2 065 2 889 
z toho: z EÚ 945 1 145 1 323 1 469 2 289 

Výdavky spolu 40 121 44 525 47 083 48 010 51 260 
Bežné výdavky 36 304 40 163 42 515 43 047 44 853 

Kompenzácie zamestnancov 9 602 10 246 10 930 11 415 12 105 
Medzispotreba 5 237 5 645 5 478 5 800 6 022 
Dane 158 129 150 152 155 
Subvencie 928 1 599 2 094 1 334 1 418 
Dôchodky z majetku 1 164 1 145 1 127 1 191 1 265 

 - Úrokové náklady 1 164 1 145 1 127 1 191 1 265 
Celkové sociálne transfery 17 442 19 369 20 526 20 894 21 524 

        - Soc. dávky okrem naturálnych soc. transferov 12 599 14 319 15 064 15 281 15 727 
           - Aktívne opatrenia trhu práce 45 96 96 92 95 

            - Nemocenské dávky 769 1 078 1 124 1 029 1 090 
            - Dôchodkové dávky  7 747 8 111 8 555 8 857 9 189 
            - Dávky v nezamestnanosti 214 372 258 261 266 
            - Štátne sociálne dávky a podpora 1 539 2 062 2 131 2 124 2 147 
            - Platené poistné za skup.osôb ustan. zákonom 1 564 1 519 1 905 1 898 1 882 
        - Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia) 4 842 5 050 5 462 5 612 5 797 

Ostatné bežné transfery 1 774 2 031 2 210 2 261 2 363 
z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 750 871 1 039 1 063 1 100 

Kapitálové výdavky 3 817 4 362 4 568 4 963 6 407 
Kapitálové investície 3 453 3 613 4 088 4 690 6 102 
Kapitálové transfery 365 749 480 272 305 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -1 289 -6 873 -6 769 -6 123 -6 598 
R znamená rozpočet, O znamená odhad vlády, N znamená návrh rozpočtu   Zdroj: MF SR 
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Tab 42: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy v prognóze RRZ (ESA2010, % HDP) 

  2019S 2020O 2021O 2022O 2023O 

Príjmy spolu 41,37 42,15 42,28 42,07 42,57 

Daňové príjmy 19,21 19,07 18,77 18,78 18,85 

Dane z produkcie a dovozu 12,00 12,49 12,15 12,00 11,95 

 - Daň z pridanej hodnoty (spolu so zdrojom EÚ) 7,28 7,59 7,42 7,29 7,31 

 - Spotrebné dane 3,02 2,54 2,55 2,55 2,52 

 - Daň z nehnuteľnosti 0,37 0,47 0,45 0,44 0,43 

 - Odvod z hazardných hier 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 

 - Dane z majetku a iné 1,04 1,66 1,50 1,49 1,46 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 7,21 6,58 6,62 6,78 6,90 

 - Daň z príjmov fyzických osôb 3,77 3,82 3,81 3,88 3,93 

 - Daň z príjmov právnických osôb 2,88 2,19 2,28 2,38 2,46 

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou - rozp. klasif. 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 

 - Dane z majetku a iné 0,30 0,32 0,28 0,27 0,26 

Dane z kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 15,25 16,02 16,27 16,13 15,98 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie spolu 15,02 15,76 15,97 15,83 15,69 

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 0,23 0,26 0,30 0,30 0,29 

Nedaňové príjmy  5,12 5,07 5,20 5,09 4,98 

Tržby 4,53 4,50 4,53 4,46 4,38 

Dôchodky z majetku, z ktorých 0,60 0,58 0,67 0,62 0,61 

 - Dividendy 0,35 0,28 0,36 0,32 0,33 

 - Úroky 0,17 0,22 0,23 0,23 0,21 

Granty a transfery 1,79 1,99 2,03 2,07 2,75 

z toho: z EÚ 1,01 1,28 1,39 1,48 2,18 

Výdavky spolu 42,74 49,85 49,38 48,22 48,86 

Bežné výdavky 38,68 44,96 44,59 43,24 42,75 

Kompenzácie zamestnancov 10,23 11,47 11,46 11,47 11,54 

Medzispotreba 5,58 6,32 5,74 5,83 5,74 

Dane 0,17 0,14 0,16 0,15 0,15 

Subvencie 0,99 1,79 2,20 1,34 1,35 

Dôchodky z majetku 1,24 1,28 1,18 1,20 1,21 

 - Úrokové náklady 1,24 1,28 1,18 1,20 1,21 

Celkové sociálne transfery 18,58 21,68 21,53 20,99 20,52 

 - Sociálne dávky okrem naturálnych soc. transferov 13,42 16,03 15,80 15,35 14,99 

 - Aktívne opatrenia trhu práce 0,05 0,11 0,10 0,09 0,09 

 - Nemocenské dávky 0,82 1,21 1,18 1,03 1,04 

 - Dôchodkové dávky  8,25 9,08 8,97 8,90 8,76 

 - Dávky v nezamestnanosti 0,23 0,42 0,27 0,26 0,25 

 - Štátne sociálne dávky a podpora 1,64 2,31 2,24 2,13 2,05 

 - Platené poist. za skupiny osôb ust. zákonom 1,67 1,70 2,00 1,91 1,79 

 - Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia) 5,16 5,65 5,73 5,64 5,53 

Ostatné bežné transfery 1,89 2,27 2,32 2,27 2,25 

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 0,80 0,98 1,09 1,07 1,05 

Kapitálové výdavky 4,07 4,88 4,79 4,98 6,11 

Kapitálové investície 3,68 4,05 4,29 4,71 5,82 

Kapitálové transfery 0,39 0,84 0,50 0,27 0,29 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -1,37 -7,69 -7,10 -6,15 -6,29 

R znamená rozpočet, O znamená odhad vlády, N znamená návrh rozpočtu   Zdroj: MF SR 
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