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Zhrnutie 
 

Od roku 2014 sa začalo vyhodnocovať plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte, ktoré bolo do 
národnej legislatívy premietnuté na základe záväzku z medzinárodnej Zmluvy o stabilite, 
koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii. Pravidlo je založené na strednodobom cieli, 
ktorý by verejné financie Slovenska mali plniť, resp. sa k nemu rýchlo približovať. Za 
vyhodnotenie jeho plnenia je zodpovedné ministerstvo financií (MF SR), ktoré dvakrát ročne – 
do 30. júna a 30. novembra – zverejňuje svoje hodnotenie. Následne Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť (RRZ) poskytuje svoje nezávislé hodnotenie. V súlade so zásadami zverejnenými 
Európskou komisiou1 MF SR potom zverejní stanovisko k hodnoteniu RRZ. Obe inštitúcie 
zverejnili svoje prvé hodnotenia na konci júna resp. v júli 2014. 
 

Podľa aktualizovaného odhadu RRZ dosiahol štrukturálny deficit verejnej správy v roku 
2013 úroveň 2,0 % HDP a medziročne sa zlepšil o 2,4 % HDP. Strednodobý cieľ v podobe 
štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP zatiaľ nebol dosiahnutý, ale tempo 
znižovania deficitu výrazne prekročilo požadované ročné zlepšenie o 0,8 % HDP, ktoré 
by malo zabezpečiť jeho splnenie v stanovenom roku 2017. Napriek tomu, že jednotlivé 
ukazovatele sa výrazne zmenili v porovnaní s júlovým hodnotením RRZ, nedošlo 
k žiadnej zmene v záveroch. RRZ konštatuje, že v roku 2013 nedošlo k výraznej odchýlke 
a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.  
 

Hlavným dôvodom zmien v ukazovateľoch je prechod na novú metodiku vykazovania 
štatistických údajov ESA2010. Metodická zmena viedla k zlepšeniu úrovne štrukturálneho salda 
a k zníženiu jeho požadovaného každoročného zlepšenia do roku 2017. Zároveň, v snahe 
zjednotiť národnú metodiku používanú RRZ a MF SR, k zmene prispelo aj prehodnotenie 
postupu identifikovania jednorazových vplyvov a čiastočne aj pravidelná aktualizácia výsledkov 
hospodárenia roku 2013 nesúvisiaca s metodickou zmenou. 
 

Závery hodnotenia RRZ sú totožné so stanoviskom MF SR. V porovnaní s júlovou správou došlo 
k zblíženiu postupu pri odhade štrukturálneho salda so zámerom lepšie zohľadniť národné 
špecifiká a ekonomický vývoj Slovenska. Zníženie rozdielov je výsledkom technických diskusií 
medzi RRZ a MF SR o položkách, ktoré majú analytický charakter, ako je postup identifikácie 
jednorazových vplyvov a odhad vplyvu hospodárskeho cyklu na verejné financie a sú nevyhnutné 
pre vyhodnotenie pravidla o vyrovnanom rozpočte. Napriek vecnej zhode zostávajú otvorené 
otázky pri zaznamenaní niektorých príjmov z dividend a príjmov z DPH, pričom k ich vyriešeniu 
môže pomôcť stanovisko Eurostatu. V súčasnosti ešte pretrvávajú rozdiely medzi inštitúciami aj 
v iných hodnotených ukazovateľoch, preto RRZ víta deklarovaný záujem MF SR pokračovať 
v zbližovaní metodiky s cieľom zvyšovania transparentnosti a jednoznačnosti hodnotenia. 
 

Zásadným nedostatkom postupu hodnotenia pravidla o vyrovnanom rozpočte je chýbajúca 
trajektória jeho dosiahnutia, ktorú mala zverejniť Európska komisia (EK). RRZ ju nahrádza 
predpokladom rovnomerného zlepšovania štrukturálneho salda. Táto situácia komplikuje 
vyhodnotenie plnenia pravidla aj v iných krajinách Európskej únie nezávislými fiškálnymi 
inštitúciami. Z toho dôvodu sa pripravuje list adresovaný komisárovi EK pre hospodárske 
a finančné záležitosti, dane a clá s potrebou jednoznačného definovania trajektórie zlepšovania 
štrukturálneho deficitu.   

                                                      
1  Communication from the Commission: Common principles on national fiscal correction mechanisms z 20. júna 

2012. Princíp „dodržuj alebo vysvetľuj“ z anglického „comply or explain“. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0342:FIN:EN:PDF
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Tab 1: Hodnotenie RRZ – plnenie pravidla o vyrovnanom rozpočte v roku 2013 

 

1. 

A. dlh výrazne pod 60 % HDP
neprekročenie sankčných pásiem ústavného 

zákona
< 50 % HDP 54,6 % HDP 

ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti najviac vo 

výške 1 % HDP 
<= 1,0 % HDP 3,0 % HDP 

hodnotenie EK na základe ukazovateľa S2 nízke riziko stredné riziko 

2.

3.

4.

C. 

C 

udalosť s veľkým vplyvom 

na finančnú pozíciu

výdavky z verejných prostriedkov spojené s 

obnovením fungovania bankového sektora, 

odstraňovaním následkov živelných pohrôm a 

prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie 

Slovenska a výdavky vyplývajúce z plnenia 

medzinárodných zmlúv, ktoré presiahli 

v jednom roku úroveň 3 % HDP

> 3 % HDP 0 % HDP 

D. 

D 

D

obdobie negatívneho 

medziročného reálneho 

rastu HDP

medziročný pokles reálneho HDP < 0 % 1,4% 

E. 

E 

E

dlhé obdobie veľmi nízkeho 

rastu HDP v porovnaní 

s potenciálom

negatívna produkčná medzera dosahujúca 

aspoň 3 % potenciálneho produktu
<= -3% -1,5% 

F. 

F 

F


5.

G. 

F 

G

<= 0,3 % HDP*** 2,4 % HDP 

H. 

G
>= 1,2 % -1,1% 

6. 

>= - 0,5 % HDP

nízke riziká spojené s 

dlhodobou udržateľnosťou 

verejných financií

prudký hospodársky pokles v eurozóne (obdobie negatívneho 

medziročného reálneho rastu HDP alebo dlhé obdobie veľmi nízkeho rastu 

HDP v porovnaní s potenciálom)

Štrukturálne saldo VS

Zmena štrukturálneho salda

Vývoj upravených výdavkov

Výnimočné okolnosti

Výrazná odchýlka

Výrazná odchýlka nastane, ak sú splnené obe podmienky (G, H). Ak je 

splnená iba jedna, robí sa celkové hodnotenie.



>= 0,8 % HDP* 2,4 % HDP 

 -2,0 % HDP

*** potrebné zlepšenie štrukturálneho salda dosahuje 0,8 % HDP, výrazná odchýlka nastane, ak sa saldo zlepší najviac o 0,3 % HDP (0,8 - 0,5 

= 0,3 % HDP)  


splnené obe 

podmienky
0

0aspoň 1

zmena štrukturálneho salda: odchýlka od potrebného zlepšenia 

štrukturálneho salda najmenej o 0,5 % HDP v jednom roku alebo 

v priemere o 0,25 % HDP v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch**

Výnimočné okolnosti nastanú, ak je splnená aspoň jedna z uvedených 

podmienok (C, D, E, F)

Hodnotenie pravidla o vyrovnanom rozpočte splnené

zohľadnenie hodnotenia EK

upravený rast výdavkov: celkový negatívny vplyv odchýlky na saldo 

verejnej správy najmenej 0,5 % HDP ročne alebo kumulatívne v dvoch po 

sebe nasledujúcich rokoch**

* Pri absencii jednoznačnej trajektórie RRZ vychádza z rovnomerného približovania sa k MTO                                                            Zdroj: RRZ

Rýchle smerovanie k MTO: rovnomerné zlepšovanie štrukturálneho 

salda medzi rokmi 2012 až 2017

Rýchle smerovanie k MTO: rast výdavkov, ktorý zabezpečí zlepšenie 

štrukturálneho salda o 0,8 % HDP

** vzhľadom na neexistenciu požadovanej zmeny štrukturálneho salda v roku 2012, hodnotí sa iba zmena v jednom roku (2013).
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<= -0,1% -1,1%

B. 

B 

Definícia Spôsob hodnotenia RRZ

Cieľová hodnota štrukturálneho salda VS: deficit max. vo výške 0,5 % 

HDP; deficit môže byť až 1 % HDP, ak sú splnené obe nižšie uvedené 

podmienky (A, B) 

Kritérium
Skutočnosť v 

roku 2013
Plnenie
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1. Aktualizácia hodnotenia RRZ 
 
Prvé hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013 publikovala RRZ2 v júli 
tohto roka. Vychádzalo z údajov aprílovej notifikácie deficitu a dlhu Eurostatu zostaveného 
v metodike ESA95. Výsledkom hodnotenia RRZ bolo, že cieľová hodnota štrukturálneho deficitu 
síce nebola dosiahnutá, ale tempo znižovania deficitu v roku 2013 prekročilo požadované 
zlepšenie. Nedošlo teda k výraznej odchýlke a nebolo potrebné spustiť korekčný mechanizmus. 
 
RRZ pripravila aktualizáciu svojho hodnotenia v nadväznosti na zmeny údajov októbrovej 
notifikácie Eurostatu v porovnaní s aprílom3, ktoré spresnili hodnoty deficitu a dlhu. Obsahuje 
tiež stanovisko reagujúce na hodnotenie4 publikované MF SR dňa 30. novembra 2014. Postup 
hodnotenia zo strany RRZ zostáva v porovnaní s júlom nezmenený (schematické znázornenie 
jednotlivých krokov je uvedené v prílohe č. 2). 
 

1.1 Úroveň štrukturálneho salda 
 
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy stanovuje maximálnu hodnotu štrukturálneho 
deficitu vo výške 0,5 % HDP. Ak je výška dlhu verejnej správy výrazne nižšia ako 60 % HDP 
a v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou definovanou podľa zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti existujú minimálne riziká, štrukturálny deficit môže dosiahnuť až 1 % HDP. RRZ 
pojmy výrazne nižší dlh a minimálne riziká dlhodobej udržateľnosti naviazala na pravidlá 
a ukazovatele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti:  
 

 Výrazne nižší dlh predstavuje úroveň dlhu, s ktorou nie sú spojené žiadne 
sankcie vyplývajúce z ústavného zákona. V súčasnosti ide o hrubý dlh pod úrovňou 
50 % HDP. 
 

 Minimálne riziká dlhodobej udržateľnosti RRZ definovala ako hodnotu 
ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti najviac vo výške 1 % HDP. Súčasne sa 
zohľadňuje aj hodnotenie dlhodobej udržateľnosti zo strany Európskej komisie5.  
 

                                                      
2  RRZ, Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013, júl 2014. 
3  Okrem štandardných úprav, ktoré sa každoročne opakujú (spresnenie výnosu niektorých daní a spresnenie 

niektorých pohľadávok a záväzkov na základe účtovných výkazov), nastali výraznejšie zmeny prechodom na 
metodiku ESA2010. Najvýraznejšie sa v salde verejnej správy prejavili zmeny v sektorovej klasifikácii (zaradenie 
Národnej diaľničnej spoločnosti, Eximbanky, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 
a zdravotníckych zariadení do sektora verejnej správy) a vylúčenie jednorazových príjmov z kapitalizačného 
piliera dôchodkového systému. Súčasne došlo aj k zmene úrovne nominálneho hrubého domáceho produktu, 
ktorý ovplyvnil pomerové ukazovatele verejných financií vyjadrených k HDP (efekt menovateľa). Viac v RRZ, 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017, november 2014, príloha č. 4.  

4  Hodnotenie toho, či nastala výrazná odchýlka sa vykonáva dvakrát ročne, pričom MF SR má legislatívou stanovený 
termín jeho zverejnenia (do 30. júna a do 30. novembra). Popis pravidla o vyrovnanom rozpočte a úlohy 
jednotlivých inštitúcií sú uvedené v prílohe č. 1. 

5  Európska komisia pravidelne hodnotí dlhodobú udržateľnosť verejných financií (v rámci každoročnej aktualizácie 
programov stability) na základe svojich dlhodobých projekcií vplyvov starnutia populácie na verejné financie, 
pričom krajiny kategorizuje podľa stupňa rizika na vysoko, stredne a nízkorizikové.  

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/246/hodnotenie-plnenia-pravidla-o-vyrovnanom-rozpocte-za-rok-2013
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/257/hodnotenie-navrhu-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2015-az-2017
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Hrubý dlh verejnej správy dosiahol na konci roku 2013 úroveň 54,6 % HDP, ku ktorej sa viažu 
sankcie zákona o rozpočtovej zodpovednosti a ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti bol 
v rovnakom období vo výške 3 % HDP6. Súčasne Európska komisia (EK) zaradila Slovensko 
medzi stredne rizikové krajiny7 z pohľadu dlhodobej udržateľnosti. Znamená to, že podľa RRZ 
nebola splnená ani jedna z dvoch nevyhnutných podmienok umožňujúcich dosiahnutie menej 
prísneho cieľa štrukturálneho salda. Za cieľovú hodnotu sa teda považuje štrukturálny 
deficit maximálne vo výške 0,5 % HDP8.  
 
Štrukturálny deficit dosiahol v roku 2013 hodnotu 2,0 % HDP (tabuľka 3) a bol výrazne 
vzdialený od cieľovej hodnoty. Z toho dôvodu RRZ v ďalšom kroku posudzuje to, či Slovensko 
spravilo dostatočný pokrok k tomuto cieľu prostredníctvom zmeny štrukturálneho salda 
(časť 1.2) a vývoja upravených výdavkov očistených o diskrečné zmeny v príjmoch (časť 
1.3). Súčasne sa posudzuje, či nenastali výnimočné okolnosti, počas ktorých je plnenie 
pravidla dočasne pozastavené (časť 1.4). 
 

1.2 Zmena štrukturálneho salda 
 
Na základe aktuálneho programu stability a odporúčania Rady EÚ9 by Slovensko malo svoj 
strednodobý rozpočtový cieľ v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP splniť do 
roku 2017. EK však nezverejnila spôsob, t.j. každoročné zlepšovanie štrukturálneho salda, ako sa 
k nemu dopracovať, čo komplikuje vyhodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte. 
Z tohto dôvodu sa pripravuje list adresovaný komisárovi EK pre hospodárske a finančné 
záležitosti, dane a clá s potrebou jednoznačného definovania trajektórie zlepšovania 
štrukturálneho deficitu.  
 
Z dôvodu chýbajúcej špecifikácie odporúčanej zmeny štrukturálneho salda v jednotlivých 
rokoch, RRZ vychádza z predpokladu rovnomerného zlepšovania štrukturálneho salda 
v období medzi rokmi 2012 a 201710.  
 
V roku 2012 dosahoval štrukturálny deficit výšku 4,4 % HDP11, čo znamená, že pri jeho 
rovnomernom zlepšovaní do roku 2017 a dosiahnutí strednodobého rozpočtového cieľa je 
potrebné každoročné zlepšenie priemerne o 0,8 % HDP (tabuľka 2).  
 
 
 
 

                                                      
6  RRZ, Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií z apríla 2014. 
7  EK, Posúdenie národného programu reforiem a programu stability Slovenska na rok 2014, jún 2014, str. 12. 
8  Túto hodnotu strednodobého rozpočtového cieľa prezentovalo aj MF SR v rámci aktuálneho programu stability. 
9  Odporúčanie Rady z 9. júla 2013, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2013 a ktorým sa 

predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012-2016. 
10  Rok 2012 bol zvolený z toho dôvodu, že zo skutočných údajov daného roku vychádzala aj EK pri stanovení termínu 

splnenia strednodobého rozpočtového cieľa. 
11  V júli RRZ prezentovala odhad štrukturálneho deficitu v roku 2012 vo výške 4,9 % HDP a v roku 2013 vo výške 

3,0 % HDP. Ich výrazné zlepšenie súvisí najmä s prechodom na metodiku ESA2010, kde došlo k zaradeniu 
viacerých subjektov do sektora verejnej správy s pozitívnym vplyvom na saldo v danom roku a zvýšeniu úrovne 
nominálneho HDP (viac v prílohe č. 3).  

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/237/sprava-o-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-april-2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_slovakia_sk.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_slovakia_sk.pdf
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Tab 2: Výpočet potrebnej zmeny štrukturálneho salda (ESA2010, % HDP) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Potrebná výška štrukturálneho salda VS podľa RRZ -4,4 -3,6 -2,8 -2,1 -1,3 -0,5 

Zmena*   - 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

 * Rovnomerne rozložené znižovanie štrukturálneho salda medzi rokmi (2012-2017), ktorým sa zabezpečí 
dosiahnutie MTO v roku 2017 (-0,5 % HDP) 

Zdroj: RRZ 

 
Skutočná zmena štrukturálneho salda v roku 2013 sa porovná s takto stanovenou trajektóriou. 
Posudzuje sa na kumulatívnej báze. To znamená, že prekročenie v jednom roku môže byť 
kompenzované pomalšou zmenou štrukturálneho salda v ďalšom roku.  
 

Tab 3: Štrukturálne saldo verejnej správy (ESA2010, % HDP) 

  2012 2013 

1. Saldo VS -4,2 -2,6 

2. Cyklická zložka  -0,2 -0,5 

3. Jednorazové efekty 0,4 -0,1 

Štrukturálne saldo (1-2-3) -4,4 -2,0 

Zmena štrukturálneho salda - 2,4 

Potrebná zmena štrukturálneho salda   - 0,78 

p.m.1 Opatrenia bez vplyvu na dlhodobú udržateľnosť (medziročná zmena)  - 0,5 

p.m.2 Produkčná medzera -1,0 -1,5 

 Zdroj: RRZ 

 
Štrukturálny deficit sa v roku 2013 znížil o 2,4 % HDP (tabuľka 3), čo výrazne presahuje potrebné 
zlepšenie. Platí to aj po zohľadnení vplyvu takých opatrení12, ktoré síce v roku 2013 prispeli 
k zlepšeniu salda celkovo o 0,5 % HDP (najmä zníženie sadzby odvodov do II. piliera 
dôchodkového systému), ale z dlhodobého hľadiska sú neutrálne, keďže v budúcnosti s nimi 
budú spojené vyššie verejné výdavky. Udržanie dosiahnutej úrovne štrukturálneho deficitu by 
postačovalo na splnenie tohto pravidla aj v nasledujúcich dvoch rokoch13. Na základe 
posúdenia zmeny štrukturálneho salda možno konštatovať, že sa v roku 2013 dosiahol 
dostatočný pokrok k splneniu strednodobého rozpočtového cieľa.  
 

1.3 Vývoj upravených výdavkov 
 
Smerovanie k strednodobému cieľu sa posudzuje aj na základe porovnania vývoja upravených 
výdavkov s výdavkovým pravidlom. RRZ pri hodnotení jeho plnenia vychádza z konceptu 
definovaného Paktom stability a rastu, pričom referenčná miera rastu výdavkov je odvodená od 

                                                      
12  RRZ sem zaraďuje zmeny, ktoré ovplyvňujú II. pilier dôchodkového systému, schému likvidácie jadrových 

zariadení a odvod finančných inštitúcií, ktorý slúži na financovanie potenciálnych budúcich nákladov na záchranu 
bankového systému. 

13  Štrukturálny deficit by podľa trajektórie plnenia strednodobého cieľa (tabuľka 2) mal v roku 2015 dosiahnuť 2,1 % 
HDP, pričom už v roku 2013 dosiahol úroveň 2,0 % HDP. V roku 2014 sa však vplyvom výrazného uvoľnenia 
fiškálnej politiky očakáva jeho zhoršenie na úroveň 3,4 % HDP (Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na 
roky 2015-2017). 
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potrebnej zmeny štrukturálneho salda vypočítanej v časti 1.2 (t.j. 0,8 % HDP ročne), čím sa 
zabezpečí konzistencia medzi obomi používanými prístupmi. 
 

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

 2012 2013 zdroj 

1. Celkové výdavky  29 018 30 193 Eurostat, T200*: TE 

2. Úrokové náklady  1 286 1 393 Eurostat, T200: D41 

3. Tvorba hrubého fixného kapitálu 2 182 2 193 Eurostat, T200: P51G 

4. Tvorba hrubého fixného kapitálu (priemer za t-3 až t) 2 378 2 328 Eurostat, T200: ØP51G 

5. Výdavky na EÚ programy plne kryté príjmami z fondov EÚ 919 957 MF SR 

6. Cyklické výdavky na dávky v nezamestnanosti -0,3 6,0 RRZ (odhad) 

7. Výdavky plne kryté automatickým zvýšením príjmov  0 0   

8. Primárny výdavkový agregát (1-2-3+4-5-6-7) 27 008 27 972   

9. Medziročná zmena primárneho výdavkového agregátu (8t-8t-1)   964   

10. Zmena v príjmoch z titulu diskrečných opatrení   1 128 MF SR, RRZ (príloha č. 5) 

11. Nominálny rast agregátu výdavkov očist. o príjmové opatrenia 
     ((9t-10t)/8t-1) 

  -0,6 
  

12. Medziročná zmena deflátora HDP   0,5 Eurostat (nama_gdp_p) 

13. Reálny rast agregátu výdavkov očist. o príjmové opatrenia  
    (11-12) 

  -1,1 
  

14. Miera potenciálneho rastu HDP   1,9 RRZ (odhad) 

15. Zníženie rastu výdavkov (p. b.)  
     RRZ zmena ŠS/((1t-1-2t-1)/HDPt-1) 

  2,0 
Eurostat, T200: TE, D41, RRZ  

16. Výdavkové pravidlo  (14-15)   -0,1   

17. Plnenie výdavkového pravidla (13<16)   áno   

* T200 predstavuje štandardizovanú tabuľky príjmov a výdavkov verejnej správy, ktorú zverejňuje 
Eurostat. Jednotlivé zložky príjmov a výdavkov sú označené prostredníctvom ESA kódov. TE 
predstavuje celkové výdavky, D41 úrokové náklady a P51G tvorbu hrubého fixného kapitálu. 

Zdroj: RRZ, MF SR, Eurostat 

 
Upravené reálne výdavky v roku 2013 poklesli o 1,1 %, pričom výdavkové pravidlo (ktoré by 
zabezpečilo zlepšenie štrukturálneho salda o 0,8 % HDP) predpokladalo pokles výdavkov 
o 0,1 %. Znamená to, že na základe posúdenia upraveného rastu výdavkov možno 
konštatovať, že sa dosiahol dostatočný pokrok k splneniu strednodobého rozpočtového 
cieľa.  
 

1.4 Začiatok a ukončenie trvania výnimočných okolností 
 
Za výnimočné okolnosti sa považuje nezvyčajná udalosť mimo kontroly dotknutej krajiny, ktorá 
má veľký vplyv na finančnú pozíciu verejnej správy alebo obdobie prudkého hospodárskeho 
poklesu14. Platí to za predpokladu, že dočasné odchýlenie sa dotknutej krajiny od jej 
strednodobého cieľa neohrozí fiškálnu udržateľnosť v strednodobom horizonte. Obdobie 
prudkého hospodárskeho poklesu sa vzťahuje na danú krajinu a eurozónu ako celok. 
 

                                                      
14  V zmysle vymedzenia v revidovanom Pakte stability a rastu sa za obdobie prudkého hospodárskeho poklesu 

považuje obdobie negatívneho medziročného reálneho rastu HDP alebo ide o kumulovaný pokles produkcie počas 
dlhého obdobia veľmi nízkeho rastu HDP v porovnaní s potenciálnym ekonomickým rastom. 
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Na základe tejto definície RRZ identifikovala tri situácie týkajúce sa ekonomiky Slovenska, 
ktoré možno považovať za výnimočné okolnosti: 

 
 Udalosť s veľkým vplyvom na finančnú pozíciu. RRZ použila definíciu z ústavného 

zákona15, ktorý obsahuje výnimku z uplatňovania sankcií pre takéto situácie. Konkrétne 
ide o výdavky spojené s obnovením fungovania bankového sektora postihnutého 
finančnou krízou, výdavky súvisiace s odstraňovaním následkov živelných 
pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli Slovensko a výdavky vyplývajúce 
z plnenia medzinárodných zmlúv, ktoré presiahli v jednom roku úroveň 3 % HDP. 
Pre účely posudzovania pravidla o vyrovnanom rozpočte trvá výnimočná okolnosť kým 
tieto výdavky na ročnej báze presahujú uvedenú hranicu16.  

 Obdobie negatívneho medziročného rastu HDP - RRZ za výnimočnú okolnosť 
považuje medziročný pokles reálneho HDP Slovenska pri súčasnom komplexnom 
zhodnotení ekonomického vývoja Slovenska.  

 Dlhé obdobie veľmi nízkeho rastu HDP v porovnaní s potenciálom. RRZ ho 
vymedzila negatívnou produkčnou medzerou, ktorá dosahuje minimálne 3 % 
potenciálneho produktu. Ukončenie výnimočnej okolnosti nastane, keď sa produkčná 
medzera začne zatvárať (to znamená, že skutočný ekonomický rast bude vyšší ako rast 
potenciálneho produktu) a klesne pod uvedenú hodnotu. Aj v tomto prípade sa 
komplexne zhodnotí ekonomický vývoj Slovenska. 

 
V prípade posúdenia ekonomiky eurozóny ako celku z pohľadu toho, či čelila prudkému 
ekonomickému poklesu, sa použije rovnaká definícia (obdobie negatívneho medziročného rastu 
HDP alebo dlhé obdobie veľmi nízkeho rastu HDP v porovnaní s potenciálom). Keďže RRZ 
nehodnotí ekonomiku eurozóny ako celok, pri svojom hodnotení zohľadní stanovisko EK 
v rámci uplatňovania pravidiel Paktu stability a rastu. 
 
V roku 2013 nenastala žiadna z uvedených udalostí s celkovým negatívnym vplyvom na saldo 
dosahujúcim aspoň 3 % HDP. Takisto neboli splnené podmienky prudkého hospodárskeho 
poklesu. Ekonomika Slovenska medziročne rástla o 1,4 %. Negatívna produkčná medzera, 
napriek jej prehĺbeniu z 1,0 % v roku 2012 na 1,5 % potenciálneho produktu v roku 2013, bola 
výrazne pod hranicou 3 %. V prípade eurozóny síce došlo k poklesu reálneho HDP o 0,5 % 
a negatívna produkčná medzera dosahovala podľa odhadu EK 3,0 % potenciálneho produktu, 
EK to však nevyhodnotila17 ako prudký hospodársky pokles. Znamená to, že v priebehu roku 
2013 nenastala žiadna udalosť, ktorá by spĺňala definíciu výnimočnej okolnosti. 
 

                                                      
15  Článok 5, odsek 11, písm. b) zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 
16  V prípade ústavného zákona je obdobie trvania výnimky definované na 36 mesiacov od identifikácie. Súvisí to 

s tým, že dlh je stavová veličina, čiže akékoľvek jednorazové výdavky trvalo zvyšujú jeho úroveň. Toto časové 
obdobie vytvára priestor pre fiškálnu politiku na reakciu na zvýšenú úroveň dlhu. V prípade salda verejnej správy, 
ktoré je tokovou veličinou, jednorazové výdavky sa prejavia iba v danom roku. Z toho dôvodu dlhšie obdobie 
trvania výnimky nie je opodstatnené.  

17  Označenie aktuálneho vývoja za prudký hospodársky pokles by sa pravdepodobne premietlo do odporúčaní EK 
pre fiškálnu politiku jednotlivých členských krajín eurozóny (v rámci hodnotenia programov stability, 
prípadne návrhov rozpočtových plánov). Takáto situácia v priebehu roku 2014 nenastala.  
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1.5 Výrazná odchýlka 
 
Výraznú odchýlku posudzuje RRZ na základe celkového hodnotenia, ktoré berie do 
úvahy zmenu štrukturálneho salda, vývoj upravených výdavkov a to, či nastali 
výnimočné okolnosti.  
 
V prípade zmeny štrukturálneho salda ide o odchýlku od potrebného zlepšenia štrukturálneho 
salda (pre účely hodnotenia pravidla o vyrovnanom rozpočte bolo definované v časti 1.2) 
najmenej o 0,5 % HDP v jednom roku alebo v priemere o 0,25 % HDP v dvoch po sebe 
nasledujúcich rokoch. Pri posudzovaní upravených výdavkov v porovnaní s výdavkovým 
pravidlom (definovaným v časti 1.3) sa hodnotí to, či má odchýlka celkový negatívny vplyv na 
saldo verejnej správy najmenej 0,5 % HDP ročne alebo kumulatívne v dvoch po sebe 
nasledujúcich rokoch.  
 
Na základe výsledkov roku 201318 možno konštatovať, že nenastali výnimočné okolnosti. Súčasne 
platí, že boli splnené oba ukazovatele. Znamená to, že výrazná odchýlka nenastala a nie je 
potrebné spustiť korekčný mechanizmus. 
  

                                                      
18  RRZ hodnotilo iba vývoj v roku 2013. Vzhľadom na chýbajúcu potrebnú zmenu štrukturálneho salda v roku 2012 

sa výrazná odchýlka neposudzovala z hľadiska dvojročných priemerov. 



 
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom  

rozpočte za rok 2013 (december 2014) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 13 

2. Stanovisko k hodnoteniu ministerstva financií 
 
MF SR dňa 30. novembra 2014 zverejnilo vyhodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte 
za rok 201319. Konštatuje v ňom, že Slovensko v roku 2013 síce nedosiahlo vyrovnaný rozpočet, 
ale smerovalo k svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu a nedošlo k výraznej odchýlke. 
Napriek miernym odlišnostiam v prístupoch RRZ a MF SR (tabuľka 5), výsledné hodnotenie 
oboch inštitúcií sa zhoduje. 
 

Tab 5: Porovnanie vyhodnotenia pravidiel vyrovnanosti rozpočtu v roku 2013 (ESA2010, % HDP)  

 RRZ MF SR rozdiel 

Strednodobý cieľ MTO -0,5 (2017) -0,5 (2017) - 

Saldo VS -2,6 -2,6 0,0 

Cyklická zložka -0,5 -0,5 0,0 

Jednorazové efekty -0,1 0,1 -0,2 

Štrukturálne saldo -2,0 -2,2 0,2 

Plnenie strednodobého rozpočtového cieľa nie nie - 

Skutočná zmena štrukturálneho salda 2,4 1,8 0,6 

Požadovaná zmena štrukturálneho salda 0,8 0,5 0,3 

Plnenie pravidla o štrukturálnom salde áno áno - 

Reálny medziročný rast agregátu výdavkov očisteného o príjmové opatrenia -1,1 -2,8 1,7 

Výdavkové pravidlo -0,1 1,8 -1,9 

Plnenie výdavkového pravidla áno áno - 

  Zdroj: RRZ, MF SR 

 
V porovnaní s júlovou správou došlo medzi RRZ a MF SR k zblíženiu pri odhade štrukturálneho 
salda, ktorý je najdôležitejším ukazovateľom pri vyhodnocovaní plnenia pravidla o vyrovnanom 
rozpočte. MF SR aj RRZ zohľadňujú pri hodnotení pravidla o vyrovnanom rozpočte národné 
špecifiká, na rozdiel od prístupu EK pri hodnotení pravidiel Paktu stability, ktorý berie do úvahy 
spoločnú, medzi krajinami porovnateľnú metodiku. Ich zámerom je odhadovať štrukturálny 
deficit, ktorý by v lepšej miere zohľadnil národné špecifiká a ekonomický vývoj Slovenska. 
Súčasne RRZ prehodnotila niektoré jednorazové vplyvy20, čo takisto prispelo k zblíženiu 
výpočtov oboch inštitúcií.  
 
Významné rozdiely medzi inštitúciami však naďalej pretrvávajú ohľadom toho, ako rýchlo sa má 
štrukturálne saldo zlepšovať a takisto aj pri výpočte doplnkového ukazovateľa, ktorým je vývoj 
upravených výdavkov v porovnaní s výdavkovým pravidlom (viac v boxe 1).  
 
MF SR vo svojej správe prvýkrát špecifikovalo niektoré nejednoznačné ustanovenia Zmluvy 
o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii prostredníctvom definovania 
kritérií pre výnimočné okolnosti, čo zvyšuje predvídateľnosť a transparentnosť budúcich 
hodnotení. Na druhej strane, stále zostáva otvorená otázka zosúladenia odporúčaného zlepšenia 

                                                      
19  MF SR, Plnenie pravidla vyrovnaného rozpočtu za rok 2013, november 2014. 
20  Zmeny sú uvedené v prílohe č. 4, box 2.  

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9664
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štrukturálneho salda s termínom dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu21 a tiež chýba jasná 
definícia kritérií pre prípadné uvoľnenie strednodobého rozpočtového cieľa. RRZ preto víta 
deklarovaný záujem MF SR pokračovať v zbližovaní metodiky s cieľom zvyšovania 
transparentnosti hodnotenia.  
 

 

Box 1: Rozdiely vo výpočtoch medzi RRZ a MF SR 

 

Rozdiely medzi inštitúciami sa pri odhade štrukturálneho salda výrazne znížili. V prípade jeho 
požadovanej zmeny, ako aj vývoja upravených výdavkov v porovnaní s výdavkovým pravidlom sa však 
nezmenili. Možno ich ilustrovať na číselných hodnotách roku 2013.  
 
MF SR odhaduje štrukturálny deficit v roku 2013 vo výške 2,2 % HDP, podľa odhadu RRZ je len 
mierne odlišný a dosahuje 2,0 % HDP:  
 

 Žiadne číselné odchýlky nie sú v prípade cyklickej zložky. MF SR pri odhade produkčnej 
medzery začalo pre účel vyhodnotenia pravidla o vyrovnanom rozpočtu používať vlastný 
odhad zverejňovaný v rámci Výboru pre makroekonomické prognózy, čím sa výrazne 
priblížilo k odhadom RRZ. Vzťah medzi produkčnou medzerou a rozpočtom odhaduje MF SR 
prostredníctvom metodiky, ktorú uplatňuje aj RRZ.  

 

 Mierne odchýlky existujú pri jednorazových vplyvoch. Postup ich identifikácie bol predmetom 
diskusií s MF SR, čo viedlo k výraznému priblíženiu pohľadu oboch inštitúcií. V súčasnosti sú 
rozdiely v dvoch položkách. MF SR nepovažuje za jednorazové príjmy z dividend, ktoré 
vyplývajú z neštandardných jednorazových operácií (napríklad vyplatenie nerozdeleného 
zisku dcérskej spoločnosti), pričom podľa ESA2010 sú zaznamenané ako príjmy verejnej 
správy. Na druhej strane, RRZ zatiaľ nezahrnula vplyv presnejšieho zaznamenania príjmov 
z DPH v porovnaní s metodikou používanou v národných účtoch, keďže v súčasnosti prebieha 
testovanie novej metodiky22. RRZ však súhlasí23 s MF SR, že úprava salda o tento vplyv by 
spresnila výšku štrukturálneho salda. Ideálnym postupom by bolo zahrnutie oboch 
položiek priamo do metodiky ESA2010, čím by nevznikla potreba úpravy salda.  

 
Rozdielne je stanovený aj požadovaný vývoj štrukturálneho salda, voči ktorému sa posudzuje, 
či sa Slovensko dostatočne približuje k svojmu strednodobému cieľu. RRZ odhaduje potrebné 
zlepšenie v priemere o 0,8 % HDP ročne. Vzhľadom na chýbajúci podrobný kalendár konvergencie 
odvodzuje potrebnú zmenu štrukturálneho salda od jeho stavu v roku 2012 a cieľa v roku 2017, čo 
zabezpečuje konzistentnosť s dosiahnutím strednodobého rozpočtového cieľa v stanovenom roku. MF 
SR nemá jednoznačne definované tempo jeho zlepšovania. V prípade hodnotenia roku 2013 

                                                      
21  Dodržanie minimálnej miery zlepšenia štrukturálneho salda podľa odporúčaní Rady nemusí viesť k splneniu 

pravidla o vyrovnanom rozpočte v roku 2017. 
22  MF SR iniciovalo zmenu metodiky zaznamenania príjmov z DPH v národných účtoch, čo podlieha schváleniu zo 

strany Eurostatu. V súčasnosti prebieha testovanie vykazovania príjmov v zmenenej metodike. Za predpokladu jej 
schválenia, nebude potrebné zaznamenávať žiadne jednorazové vplyvy. 

23  Eurostat odporučil, aby RRZ bola zahrnutá do procesu hodnotenia novej metodiky. RRZ listom dňa 28. augusta 
2014 súhlasila so zmenou metodiky. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Final_Findings-SDV-SK-28-29_November_2013.pdf
http://www.rozpoctovarada.sk/svk/fiskalne-pravidla/costing/125/stanovisko-k-metodickej-uprave-casoveho-rozlisenia-dph-
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predpokladalo zlepšenie štrukturálneho salda o 0,5 % HDP24 bez relevantného zdôvodnenia25. 
V prípade ďalších rokov bude MF SR vychádzať z odporúčaní Rady, čo však nemusí viesť k dosiahnutiu 
vyrovnaného rozpočtu v roku 201726. 
 
Významné rozdiely medzi inštitúciami existujú aj pri vývoji upravených výdavkov a výdavkového 
pravidla. Vyplývajú najmä z odlišného vnímania týchto ukazovateľov vo vzťahu k hodnoteniu pravidla 
o vyrovnanom rozpočte. RRZ ich považuje za doplnok k hodnoteniu zmeny štrukturálneho salda, 
pričom by mali byť vzájomne konzistentné, čo si vyžaduje použitie rovnakých údajov za skutočnosť. 
MF SR vychádza z použitia tohto ukazovateľa uplatňovaného EK v rámci fiškálneho dohľadu, na 
základe ktorého by výdavkové pravidlo malo byť pre krajiny nástrojom tvorby fiškálnej politiky. Pri 
takomto prístupe je vopred známa jeho hodnota (založená na prognózovaných hodnotách 
a viacročných priemeroch), pričom chyby makroekonomických prognóz pri vyhodnocovaní tohto 
ukazovateľa nepenalizujú jednotlivé krajiny. Takto zostavený ukazovateľ však môže byť výrazne 
odlišný od ukazovateľa zohľadňujúceho skutočný vývoj, ktorý je podstatný pre hodnotenie pravidla 
o vyrovnanom rozpočte.  
 

 Podľa odhadov MF SR klesli reálne výdavky v roku 2013 o 2,8 %, kým RRZ odhaduje ich 
pokles o 1,1 %. Vo vývoji nominálnych výdavkov sú minimálne rozdiely (pokles o 0,9 % podľa 
MF SR a pokles o 0,6 % podľa RRZ) spôsobené odlišnou veľkosťou príjmových opatrení. RRZ 
okrem zmien v daniach zahrnula aj zmeny v niektorých nedaňových príjmoch ovplyvnených 
rozhodnutiami vlády. Hlavný rozdiel vo vývoji reálnych výdavkov spočíva v použití 
konkrétneho deflátora HDP. RRZ použila skutočnú hodnotu deflátora HDP za rok 2013 
(medziročný rast o 0,5 %), kým MF SR uvažovalo s priemerom prognózovaných hodnôt 
(medziročný rast o 1,9 %). 

 

 Výdavkové pravidlo je takisto odlišné. Podľa odhadu MF SR by sa výdavky v roku 2013 
mohli zvýšiť maximálne o 1,8 %, RRZ odhaduje ich pokles aspoň o 0,1 %. Existujú dva 
dôvody vysvetľujúce rozdiel. Prvým je odlišné požadované tempo zlepšenia štrukturálneho 
salda (popísané vyššie), ktoré sa premieta aj do tohto ukazovateľa. Druhým dôvodom je 
odlišný predpoklad o tempe rastu potenciálneho produktu. Údaje MF SR zahŕňajú 10-ročný 
priemer údajov (odhad a prognóza EK za roky 2007-2016 z jesene roku 2011), čo znamená, že 
obsahuje aj relatívne vysoké tempá rastu spred obdobia a v začiatkoch krízy a je v porovnaní 
s aktuálnym odhadom na rok 2013 použitým RRZ výrazne nadhodnotený (MF SR uvažuje 
s rastom o 3,2 %, RRZ s rastom o 1,9 %).  

 

 
 
 
  

                                                      
24  Slovensko bolo v roku 2013 v procedúre nadmerného deficitu a odporúčania Rady požadovali zlepšovanie 

štrukturálneho salda v období rokov 2010 až 2013 priemerne o 1 % HDP ročne. Ak sa zohľadní výška štrukturálneho 
deficitu v roku 2012 (podľa jarnej prognózy EK z mája 2014 použitej aj pri rozhodnutí o ukončení nadmerného 
deficitu), odstránenie nadmerného deficitu v roku 2013 si vyžadovalo jeho zlepšenie minimálne o 1,8 % HDP. 

25  MF SR sa pri zdôvodnení odvolávalo na požiadavky Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej 
a menovej únii (časť fiškálny kompakt), pričom táto neobsahuje konkrétne číselné hodnoty požadovaného 
zlepšenia štrukturálneho salda. 

26  Podľa odhadov MF SR dosahoval štrukturálny deficit v roku 2013 hodnotu 2,2 % HDP. Pri uplatnení odporúčaní 
Rady pri hodnotení programu stability na roky 2014 až 2017 by sa v dôsledku zlých ekonomických časov malo toto 
saldo v rokoch 2014 a 2015 zlepšovať o 0,1 % HDP ročne. V ďalších rokoch (2016 a 2017) by zlepšenie malo dosiahnuť 
0,5 % HDP ročne. Znamená to, že presné dodržanie tohto tempa by znížilo štrukturálny deficit v roku 2017 na 
úroveň 1,0 % HDP, čím by sa nedosiahol vyrovnaný rozpočet. 
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Príloha č. 1  -  Pravidlo o vyrovnanom rozpočte 
 

Dňa 1. januára 2013 nadobudla platnosť Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej 
a menovej únii. Ide o medzivládnu zmluvu podpísanú 25 členskými štátmi Európskej únie 
vrátane Slovenska. Pre členské krajiny eurozóny sú záväzné všetky jej ustanovenia. Na základe 
nej (konkrétne z časti III. nazvanej fiškálny kompakt) vyplynula povinnosť implementovať 
pravidlo o vývoji štrukturálneho salda a strednodobom rozpočtovom cieli (pravidlo 
o vyrovnanom rozpočte) do národnej legislatívy prostredníctvom trvalých, záväzných 
ustanovení, optimálne ústavného charakteru do jedného roka od nadobudnutia platnosti 
zmluvy. Časový rámec približovania k tomuto cieľu by mala navrhnúť Európska komisia, 
zohľadňujúc riziká udržateľnosti verejných financií v jednotlivých krajinách.  
 

Súčasťou pravidla je aj korekčný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípade významnej 
odchýlky a sú definované výnimky, kedy sa neuplatní. Korekčný mechanizmus by si mala 
navrhnúť členská krajina na základe spoločných zásad zverejnených Európskou komisiou27. 
Tieto zásady predpokladajú existenciu nezávislých inštitúcií zodpovedných za monitorovanie 
dodržiavania daného pravidla, upravujú ich úlohy a definujú požiadavky na ich nezávislosť.  
 

Pravidlo o vyrovnanom rozpočte bolo premietnuté do slovenskej legislatívy novelou 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy28, ktorá nadobudla účinnosť od 
1.januára 2014. Rozpočet verejnej správy sa považuje za vyrovnaný (t. j. toto pravidlo je splnené), 
ak je hodnota štrukturálneho deficitu verejnej správy29 vo výške maximálne 0,5 % HDP. 
V prípade, že výška dlhu verejnej správy je výrazne nižšia ako 60 % HDP a existujú minimálne 
riziká súvisiace s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií definovanou podľa zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti30, štrukturálny deficit môže byť rovný alebo nižší ako 1 % HDP. 
 

Korekčný mechanizmus sa uplatní pri výraznom odchýlení od tohto cieľa alebo postupu 
vedúceho k nemu, pričom pojem výrazné odchýlenie je definovaný v preventívnej časti Paktu 
stability a rastu31. Posudzuje sa na základe celkového hodnotenia vývoja štrukturálneho salda 
a vývoja upravených výdavkov očistených o diskrečné príjmové opatrenia.  
 

V rámci korekčného mechanizmu sa stanoví maximálna výška časovo rozlíšených 
konsolidovaných výdavkov verejnej správy (limit verejných výdavkov) a opatrenia na 
obdobie korekcie tohto odchýlenia. Korekcia by mala zohľadňovať veľkosť odchýlky, ktorá 
nastala, rešpektujúc dosiahnutie strednodobého cieľa a každoročné znižovanie podielu schodku 
rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte na základe odporúčaní Rady EÚ. 
Povinnosť uplatňovať korekčný mechanizmus sa nevzťahuje na obdobie trvania výnimočných 
okolností, ktoré sú definované v zmluve32. 
                                                      
27  Communication from the Commission: Common principles on national fiscal correction mechanisms z 20.6.2012. 
28  Konkrétne ide o §30a s názvom Osobitné ustanovenia o vyrovnanom rozpočte verejnej správy, zákon č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
29  Štrukturálne saldo VS je definované ako saldo VS upravené o vplyv hospodárskeho cyklu a jednorazové vplyvy. 
30  Článok 2, písm. a) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
31  Výraznú odchýlku definuje článok 6, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov 

a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (preventívna časť paktu). Jej presná definícia, vrátane 
použitia pre vyhodnotenie pravidla o vyrovnanom rozpočte je uvedená v časti 2.5 tohto materiálu.  

32  Výnimočné okolnosti sú definované v článku 3, odsek 3, písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe 
v Hospodárskej a menovej únii.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0342:FIN:EN:PDF
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Zákon popisuje aj procedúry a prisudzuje úlohy jednotlivým inštitúciám (graf 1). Ministerstvo 
financií v súlade s postupmi uvedenými v Pakte stability rastu33 je povinné dvakrát ročne (do 30. 
júna a 30. novembra34) zverejniť hodnotenie toho, či došlo k výraznému odchýleniu. RRZ ako 
poverená nezávislá inštitúcia posudzuje a zverejňuje vyhodnotenie uplatňovania alebo 
neuplatňovania korekčného mechanizmu. 
 

Ak ministerstvo financií zverejní, že došlo k výraznému odchýleniu, navrhne vláde limit 
verejných výdavkov a opatrenia na obdobie korekcie tohto odchýlenia. O korekčnom 
mechanizme rozhoduje vláda. Pred rozhodnutím vlády posúdi návrh RRZ. Ak vláda 
rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie 
svojho rozhodnutia. 
 

Začiatok a ukončenie trvania výnimočných okolností vyhlasuje vláda na návrh 
ministerstva financií. Pred vyhlásením vlády návrh posúdi RRZ. Ku všetkým hodnoteniam 
RRZ zverejňuje ministerstvo financií stanoviská (princíp „dodržuj alebo vysvetľuj“). 
 

Graf 1: Procedúry a úlohy jednotlivých inštitúcií 

 
Pozn.: * Vzhľadom na krátkosť času od zverejnenia posúdenia výraznej odchýlky zo strany MF SR do konca novembra môže v prípade 
potreby prijatia korekčného mechanizmu nastať situácia, že navrhnuté opatrenia sa zapracujú až v ďalšom roku, a to buď zmenou 
schváleného rozpočtu na daný rok alebo až vo fáze prípravy rozpočtu na nasledujúci rok.                                                         Zdroj: RRZ 

                                                      
33  Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97 a čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 obsahujú analytické ukazovatele (zmena 

štrukturálneho salda a zmena upravených výdavkov očistených o diskrečné príjmové opatrenia), ktoré sa 
posudzujú, vrátane ich spôsobu výpočtu a benchmarku, voči ktorému sa porovnávajú. 

34  Stanovenie týchto termínov a počtu zverejnení súvisí s termínmi notifikácie deficitu a dlhu Eurostatu. Každoročne 
sa k 1. aprílu posielajú Eurostatu predbežné údaje o príjmoch, výdavkoch, salde a dlhu verejnej správy za 
predchádzajúci rok a potvrdzujú sa definitívne údaje za staršie roky. Následne sa v druhom kole k 1. októbru 
spresňujú údaje za predchádzajúci rok, pričom bez vplyvu dodatočných metodologických zmien by sa údaje už 
nemali významne meniť. 

...

...
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Príloha č. 2  -  Postup hodnotenia RRZ 
 
Hodnotenie RRZ o plnení pravidla o vyrovnanom rozpočte pozostáva z viacerých krokov (graf 2), 
pričom sa posudzujú údaje za skutočnosť. Prvým krokom je stanovenie minimálnej výšky 
cieľovej hodnoty štrukturálneho salda podľa zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá sa 
porovná s hodnotou štrukturálneho salda v roku 2013. V prípade jej nesplnenia nasleduje 
hodnotenie toho, či Slovensko spravilo dostatočný pokrok k tomuto cieľu prostredníctvom 
dvoch fiškálnych ukazovateľov. Konkrétne ide o porovnanie zmeny štrukturálneho salda a 
zmeny upravených výdavkov očistených o diskrečné príjmové opatrenia v roku 2013 
s potrebnou zmenou týchto ukazovateľov. Súčasne sa posúdi aj to, či nastali (resp. či 
pretrvávajú) výnimočné okolnosti, počas ktorých sa pravidlo o vyrovnanom rozpočte 
neuplatňuje. Na základe týchto analýz potom RRZ vyhodnotí, či nastala výrazná odchýlka 
a či je potrebné spustiť korekčný mechanizmus. V prípade spustenia korekčného 
mechanizmu a návrhu opatrení zo strany ministerstva financií RRZ posúdi aj tento 
mechanizmus. 
 
Graf 2: Postup hodnotenia pravidla o vyrovnanom rozpočte 

 

 
Zdroj: RRZ 
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Príloha č. 3  -  Zmeny vo výsledkoch ukazovateľov 
 
V porovnaní s materiálom RRZ hodnotiacim vývoj v roku 2013, ktorý bol publikovaný v júli 2014, 
došlo k viacerým zmenám posudzovaných ukazovateľov. Ide najmä o zmeny v odhade 
štrukturálneho salda a tempa rastu upravených výdavkov, pričom súčasne sa zmenili aj hodnoty, 
voči ktorým sa porovnávajú (potrebná zmena štrukturálneho salda a výdavkové pravidlo). Tieto 
zmeny nemožno pripísať len štandardnému spresňovaniu fiškálnych údajov, ale do veľkej miery 
súvisia s prechodom na novú metodiku vykazovania makroekonomických a fiškálnych údajov 
(metodika ESA2010). 
 
Štrukturálne saldo  
V porovnaní s júlom došlo k zmene vo všetkých zložkách štrukturálneho salda, čo výrazne 
ovplyvnilo aj tento ukazovateľ. Štrukturálny deficit sa v roku 2012 zlepšil o 0,5 % HDP a v roku 
2013 o 1,0 % HDP. V nadväznosti na lepšiu východiskovú pozíciu v roku 2012 sa znížilo aj tempo 
zmeny štrukturálneho salda potrebného na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v roku 2017 
z 0,9 % HDP na 0,8 % HDP.  
 
Tab 6: Porovnanie hodnotenia RRZ oproti správe z júla – štrukturálne saldo (ESA95/2010, % 
HDP) 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 júl júl december december rozdiel rozdiel 

 1. Saldo verejnej správy -4,5 -2,8 -4,2 -2,6 0,3 0,1 

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

 3. Jednorazové efekty 0,5 0,7 0,4 -0,1 -0,2 -0,8 

 Štrukturálne saldo (1-2-3) -4,9 -3,0 -4,4 -2,0 0,5 1,0 

 Zmena štrukturálneho salda - 1,9 - 2,4  - 0,4 

 Potrebná zmena štrukturálneho salda* - 0,88 - 0,78  - -0,10 

p.m. produkčná medzera -0,8 -1,6 -1,0 -1,5 -0,1 0,1 

* Ide o priemernú ročnú zmenu štrukturálneho salda potrebnú na splnenie MTO v roku 2017.                                                   Zdroj: RRZ 

 
Na zlepšení štrukturálneho deficitu v rokoch 2012 a 2013 sa podieľala najmä zmena metodiky 
vykazovania údajov, ktorá viedla k zlepšeniu salda v oboch rokoch35 a tiež k zvýšeniu úrovne 
nominálneho HDP. Podobný pozitívny vplyv na štrukturálne saldo mala zmena v prístupe 
k identifikácii jednorazových vplyvov36. Mierny pozitívny vplyv mal odhad cyklickej zložky, 
ktorý súvisí s aktualizáciou odhadov jednotlivých inštitúcií, ktoré RRZ pri odhade zohľadňuje 
a bol čiastočne ovplyvnený aj zmenou metodiky37. Spresňovanie fiškálnych 
a makroekonomických údajov nad rámec zmeny metodiky malo pozitívny vplyv iba v roku 2013. 
 
 

                                                      
35  Platí to po očistení o vplyv neuznania jednorazového príjmu z otvorenia II. piliera dôchodkového systému. Keďže 

išlo o jednorazový vplyv, táto zmena neovplyvnila štrukturálne saldo.  
36  Prehodnotenie súvisí so stanovením minimálnej hranice a presnejšou definíciou jednorazového vplyvu 

v nadväznosti na dĺžku jeho trvania a prolongáciu. Zmeny sú podrobne uvedené v prílohe č. 4. 
37  Presný vplyv zmeny metodiky na túto položku nie je možné vyčísliť, keďže RRZ zohľadňuje prognózu produkčnej 

medzery viacerých inštitúcií, u ktorých sa zmena metodiky mohla prejaviť rôzne. 
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Tab 7: Rozdiely v štrukturálnom salde (december vs. júl) 

  2012 2013 2012 2013 

 mil. eur mil. eur % HDP % HDP 

Rozdiely v štrukturálnom salde 321 661 0,52 0,96 

1. Vplyv metodiky ESA2010 124 187 0,25 0,31 

    - zmena v salde VS 124 187 0,17 0,25 

    - zmena v nominálnom HDP - - 0,08 0,06 

2. Zmena v prístupe k identifikácii jednorazových vplyvov 128 266 0,18 0,36 

3. Zmena cyklickej zložky 67 0 0,09 -0,01 

4. Ostatné zmeny nesúvisiace so zmenou metodiky 0 208 0,00 0,30 

    - spresňovanie salda VS 0 208 0,00 0,28 

    - spresňovanie nominálneho HDP - - 0,00 0,01 

    Zdroj: RRZ 

 
Vývoj upravených výdavkov 
Vývoj upravených výdavkov verejnej správy bol ovplyvnený najmä tým, že viacero nových 
subjektov bolo podľa metodiky ESA2010 klasifikovaných do sektora verejnej správy. Zvýšila sa 
tým celková úroveň výdavkov, čo viedlo aj k medziročnému nárastu upravených výdavkov o 250 
mil. eur (tabuľka č. 8). Vplyv príjmových opatrení v roku 2013 klesol o 90 mil. eur najmä 
v dôsledku vyradenia jednorazového príjmu z otvorenia kapitalizačného piliera dôchodkového 
systému a aktualizácie vplyvov niektorých opatrení. Celkovo sa reálny pokles upravených 
výdavkov v roku 2013 znížil o 1,4 percentuálnych bodov38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
38  V júli RRZ odhadovala pokles upravených výdavkov o 2,5 %, v súčasnosti sa vplyvom uvedených zmien odhaduje 

pokles o 1,1 %. 
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Tab 8: Porovnanie hodnotenia RRZ oproti správe z júla – výdavkové pravidlo (ESA95/ESA2010, 
mil. eur) 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 júl júl december december rozdiel rozdiel 

1. Celkové výdavky  27 165 27 918 29 018 30 193 1 853 2 274 

2. Úrokové náklady  1 295 1 413 1 286 1 393 -8 -21 

3. Tvorba hrubého fixného kapitálu 1 585 1 497 2 182 2 193 597 696 

4. Tvorba hrubého fixného kapitálu             
(priemer za t-3 až t) 

1 660 1 668 2 378 2 328 719 660 

5. Výdavky na EU programy plne kryté príjmami 
z EU fondov 

807 818 919 957 112 139 

6. Cyklické výdavky na dávky v nezamestnanosti -0,4 6,1 -0,3 6,0 0,1 -0,1 

7. Výdavky plne kryté automatickým zvýšením 
príjmov  

0 0 0 0 0 0 

8. Primárny výdavkový agregát (1-2-3+4-5-6-7) 25 138 25 852 27 008 27 972 1 870 2 120 

9. Medziročná zmena primárneho výdavkového 
agregátu (8t-8t-1) 

 714   964   250 

10. Zmena v príjmoch z titulu diskrečných 
opatrení 

 1 219   1 128   -90 

11. Nominálny medziročný rast agregátu 
výdavkov očisteného o príjmové opatrenia ((9t-
10t)/8t-1) 

 -2,0   -0,6   1,4 

12. Medziročná zmena deflátora HDP  0,5   0,5   0,0 

13. Reálny medziročný rast agregátu 
výdavkov očisteného o príjmové opatrenia 
(11-12) 

 -2,5   -1,1   1,4 

14. Miera potenciálneho rastu HDP  1,7   1,9   0,2 

15. Zníženie rastu výdavkov (p. b.) RRZ k.ú./(1(t-
1)-2(t-1)/HDP(t-1)) 

 2,4   2,0   -0,4 

16. Výdavkové pravidlo (14-15)   -0,7   -0,1   0,6 

     Zdroj: RRZ 

 

Súčasne došlo aj k zmene referenčnej miery rastu výdavkov, t.j. výdavkového pravidla. Kým v júli 
bol na jeho splnenie potrebný pokles upravených výdavkov o 0,7 %, v súčasnosti postačuje pokles 
o 0,1 %. Rozdiel vo výške 0,6 perc. bodov je do veľkej miery ovplyvnený metodickou zmenou 
(tabuľka č. 9), ktorá zaradením nových subjektov zvýšila celkové výdavky verejnej správy. 
Znamená to, že na dosiahnutie stanoveného zlepšenia štrukturálneho salda postačuje v dôsledku 
väčšieho objemu výdavkov ich nižší percentuálny pokles. Ďalším významným faktorom bolo 
zvýšenie odhadu potenciálneho rastu HDP v roku 2013. 
 

Tab 9: Rozdiely v referenčnej miere rastu výdavkov v roku 2013 (december vs. júl) 

    perc. body 

Celkový rozdiel 0,6 

1. Vplyv metodiky ESA2010  0,3 

2. Zvýšenie potenciálneho rastu HDP 0,2 

3. Pomalšie tempo zlepšovania štrukturálneho salda  0,1 

 Zdroj: RRZ 
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Príloha č. 4  -  Jednorazové vplyvy 
 
V tejto časti sú popísané jednorazové vplyvy, ktoré boli zohľadnené pri hodnotení plnenia 
pravidla o vyrovnanom rozpočte. Oproti júlovej správe RRZ došlo k ich revízii s celkovým 
vplyvom 0,4 % HDP v roku 2013. Okrem vylúčenia opatrení v dôsledku novoprijatej metodiky 
ESA2010 (napr. jednorazové príjmy z otvorenia kapitalizačného piliera), aktuálny zoznam odráža 
diskusiu s MF SR, ktorá by mala viesť k spoločnej národnej metodike identifikácie jednorazových 
vplyvov. Jej výsledkom nemusí byť nevyhnutne totožný zoznam jednorazových vplyvov, nakoľko 
v niektorých prípadoch môžu mať obe inštitúcie odlišný pohľad, napr. na právnu silu alebo 
podstatu transakcie39. 
 

 

Box 2: Revízia jednorazových vplyvov RRZ 
 

Prezentovaná tabuľka obsahuje položky, ktoré boli z pôvodného zoznamu jednorazových vplyvov RRZ 
vylúčené. Dôvod revízie možno rozdeliť do troch okruhov:  

 Metodické zmeny (ESA2010): dočasné otvorenie kapitalizačného piliera, dlh nemocníc 
a zdravotníckych zariadení 

 Vplyvy nespĺňajúce stanovenú minimálnu výšku 0,05 % HDP: sem patrí jednorazový 
príspevok spoločnosti Javys, zdanenie nerozdelených ziskov  

 Ostatné (napr. dĺžka trvania, prolongácia legislatívy, dodatočné informácie): odvod 
z podnikania v regulovaných odvetviach a rozšírený odvod v bankovom sektore 
 

Tab 10: Rozdiel v zohľadnení jednorazových vplyvov v rokoch 2012 a 2013 (ESA2010, mil. eur) 

  2012 2013 

1. možnosť výstupu z 2. piliera 44 240 

2. časové rozlíšenie záväzkov nemocníc  -61 94 

3. dočasný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach (vrátane DPPO) 31 67* 

4. zdanenie nerozdelených ziskov z pred roku 2004  - 4 

5. rozšírený odvod bankového sektora 97 157 

6. JAVYS (dobrovoľný príspevok) - 30 

7. Celková revízia jednorazových opatrení 112 592 

    (% HDP) 0,2 0,8 

8. z toho zmena metodiky (1+2) -17 334 

    (% HDP) 0,0 0,5 

Vplyv na štrukturálne saldo (7-8) 128 258 

(% HDP) 0,2 0,4 

*V júli 2014 odhadované na 75 mil. eur  Zdroj: RRZ 
 

 

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

 

                                                      
39  V súčasnosti je jediným rozdielom odlišný pohľad na príjmy z dividend SPP. 
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2. Mimoriadny odvod v bankovom sektore – počas 4. štvrťroku 2012 boli finančné inštitúcie 
povinné uhradiť mimoriadny odvod vo výške 0,093 % zo základu dane identického 
s osobitným odvodom bankového sektora. Opatrenie navýšilo príjmy verejnej správy v roku 
2012 o 40,2 mil. eur. 
 

3. Dividendy – zaznamenávajú sa tu vyplatené dividendy, ktoré sa podľa ESA2010 považujú za 
príjem, ale sú výsledkom neštandardných jednorazových operácií. V roku 2012 boli dividendy 
z SPP vyplatené aj zo zisku z dcérskej spoločnosti SPP Bohemia, ktorý vznikol v dôsledku 
mimoriadneho vyplatenia nerozdeleného zisku z minulých období. Vplyv na saldo verejnej 
správy dosiahol 181 mil. eur. Zároveň odvod zo zisku štátneho podniku Lesy SR, určený 
zákonom o štátnom rozpočte, presahoval úroveň dosiahnutého zisku v predchádzajúcom 
roku o 5 mil. eur.  
 

4. Korekcie k EÚ fondom – Predstavujú sumu, ktorú Európska komisia Slovensku nepreplatí 
z rozpočtu EÚ z dôvodu porušenia pravidiel v rámci čerpania prostriedkov z EÚ fondov 
subjektami VS. V roku 2013 korekcie k EÚ fondom dosiahli 124,5 mil. eur. Celkovo by mali 
mať korekcie k fondom EÚ negatívny vplyv na saldo vo výške 257 mil. eur v rokoch 2013 až 
2015.  
 

5. Splátka návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Cargo, a.s. – Vláda schválila 4. marca 
2009 použitie štátnych finančných aktív na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. v objeme 166 mil. eur. Cargo podľa zmluvy s MF 
SR a MDPT použilo návratnú finančnú výpomoc na krytie úhrad záväzkov súvisiacich 
s financovaním nákladov na mzdy a osobné náklady, poplatku za železničnú dopravnú cestu 
a na úhradu svojich finančných výdavkov. Splácanie úrokov bolo stanovené od roku 2009, 
splácanie istiny, teda samotného úveru od roku 2011, pričom úver je splatný v roku 2020. 
V roku 2013 splátka predstavovala 19,5 mil. eur. 
 

6. Splátka návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Vodohospodárska výstavba, š.p. - 
Štát poskytol v rokoch 2002 a 2006 Vodohospodárskej výstavbe, š.p. dve finančné výpomoci, 
ktoré boli z dôvodu predpokladanej nenávratnosti klasifikované ako kapitálový transfer. 
Finančné prostriedky mali byť použité na reštrukturalizáciu dlhovej služby 
Vodohospodárskej výstavby (VHV), š.p., Bratislava. Do roku 2011 bolo z dlžnej sumy 
uhradených 160 mil. eur, zvyšných 105 mil. eur sa očakáva, že budú splatené v nasledujúcich 
rokoch, pričom realizácia poslednej splátky sa predpokladá v roku 2015. V roku 2013 bolo 
uhradených 30,3 mil. eur.  

 
V porovnaní s MF SR (tabuľka č. 11) existujú rozdiely v dvoch položkách. MF SR nepovažuje za 
jednorazové príjmy z dividend, ktoré vyplývajú z neštandardných jednorazových operácií, 
pričom podľa ESA2010 sú zaznamenané ako príjmy verejnej správy. RRZ zatiaľ nezahrnula vplyv 
presnejšieho zaznamenania príjmov z DPH v porovnaní s metodikou používanou v národných 
účtoch, keďže v súčasnosti prebieha testovanie novej metodiky. RRZ však súhlasí s MF SR, že 
úprava salda o tento vplyv by spresnila výšku štrukturálneho salda. V prípade, že po ukončení 
testovacej fázy Eurostat nerozhodne o zmene metodiky zaznamenania DPH (z iných dôvodov 
ako je kvalita podkladových dát), RRZ zahrnie tento vplyv do jednorazových faktorov. 
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Tab 11: Jednorazové opatrenia v rokoch 2012-2013 (ESA2010, mil. eur) 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 RRZ MF SR rozdiel 

 - príjem/úhrada DPH z PPP projektu (Granvia) -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 0,0 0,0 

 - mimoriadny odvod v bankovom sektore (vr. DPPO) 40,2 - 40,2 - 0,0 - 

 - dividendy 186,0 0,0 - - 186,0 0,0 

 - korekcie k EÚ fondom - -124,5 - -124,5 - 0,0 

 - rozdiel v príjmoch DPH (ESA2010 vs. skutočný akruál) - - -47,3 137,5 47,3 -137,5 

 - splácanie NFV Cargo a.s. (kapitálový transfer v 2009) 9,8 19,5 9,8 19,5 0,0 0,0 

 - splátka NFV VHV, š.p. (kapitálový transfer pred 2002) 27,0 30,3 27,0 30,3 0,0 0,0 

CELKOVO 257,1 -80,5 23,8 57,0 233,3 -137,5 

(% HDP) 0,4 -0,1 0,0 0,1 0,3 -0,2 

  Zdroj: RRZ, MF SR 
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Príloha č. 5  -  Príjmové diskrečné opatrenia 
 
Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam príjmových diskrečných opatrení za roky 2012 a 2013, 
ktorých dodatočná zmena predstavovala vstupný údaj pre výpočet vývoja upravených výdavkov.  
 

Tab 12: Diskrečné príjmové opatrenia v rokoch 2012 a 2013 (ESA2010, tis. eur) 

  
  

celkový vplyv dodatočný vplyv 

2012 2013 2012 2013 

Zmeny v II. pilieri dôchodkového systému (od 1.9.2012)* 158 836 506 694 158 836 337 796 

Osobitný odvod v bankovom sektore 63 344 91 770 63 344 28 663 

 - jednorazový mimoriadny odvod 40 165 0 40 165 -40 165 

 - rozšírenie odvodu (od 4. štvrťroku 2012)* 23 179 91 770 23 179 68 828 

Zavedenie dočasného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach 28 470 70 574 28 470 42 105 

Zvýšenie spotrebnej dane z tabaku 0 20 063 0 20 063 

Zvýšenie poplatku pri registrácii automobilov (od 1.10.2012)* 5 935 27 396 5 935 20 547 

Zmeny v zdaňovaní hazardných hier 488 -132 488 -620 

Zvýšenie a zosúladenie maximálnych vymeriavacích základov 0 159 828 0 159 828 

Zvýšenie odvodovej povinnosti SZČO a iné zmeny 0 26 924 0 26 924 

Zavedenie odvodovej povinnosti na príjmy z dohôd 0 130 073 0 130 073 

Prechod DPPO z 19% na 23% u opatrení schválených NR SR 0 -9 337 0 -9 337 

Zmeny v sadzbách daní z príjmov - DPPO 23%, DPFO 19% a 25% 0 401 459 0 401 459 

Osobitná sadzba dane z príjmov pre ústavných činiteľov 0 -132 0 -132 

Oslobodenie deputátov 0 -98 0 -98 

Oslobodenie príjmov z predaja majetku obcí a VÚC 0 -10 260 0 -10 260 

Znovuzavedenie koncesionárskych poplatkov 0 71 322 0 71 322 

Zmena spôsobu zdaňovania dlhopisov 0 -300 0 -300 

Zdanenie nerozdelených ziskov spred roku 2004 0 4 000 0 4 000 

Zvyšovanie daní z nehnuteľností 0 12 025 0 12 025 

Zvyšovanie dane za komunálny odpad 0 3 694 0 3 694 

Zvyšovanie administratívnych poplatkov 0 28 159 0 28 159 

Štátom platené poistné na zdravotné poistenie 0 -72 207 0 -72 207 

Štátom platené poistné na sociálne poistenie 0 42 196 0 42 196 

Sociálne príspevky ozbrojených zložiek 0 11 042 0 11 042 

Jednorazové príjmy z dividend 185 970 12 296 185 970 -173 674 

Dotácia od JAVYS 0 30 000 0 30 000 

Splácanie NFV Cargo a Vodohospodárska výstavba -9 750 0 -9 750 9 750 

Zmeny v imputovaných sociálnych príspevkoch 0 16 441 0 16 441 

Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných 0 -1 043 0 -1 043 

Spolu 433 293 1 572 447 433 293 1 128 415 
* Opatrenia začali platiť v priebehu roku 2012. Pri výpočte dodatočného vplyvu v roku 2013 sa do úvahy 
berie iba pomerná časť výnosu. Ak napríklad opatrenie platí počas 3 mesiacov v roku 2012 a celý ďalší rok, 
dodatočný vplyv v roku 2013 predstavuje 9/12 výnosu daného roku. 

Zdroj: RRZ, MF SR 
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