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Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov 

(máj 2013) 

Zhrnutie 
 

Vláda zverejnila svoje rozpočtové ciele na ďalšie roky, ktoré sú dôležité nielen z pohľadu 
domáceho fiškálneho vývoja, ale sú súčasťou hodnotenia aj na celoeurópskej úrovni v rámci 
Európskeho semestra. Analýza programov stability, konvergenčných programov a národných 
programov reforiem jednotlivých členských krajín slúži predovšetkým na koordináciu 
hospodárskych politík a na identifikáciu možných rizík. V tomto roku bude dôležitou súčasťou 
hodnotenia aj plán dosiahnutia strednodobých rozpočtových cieľov (MTO) krajín, ktoré 
ratifikovali tzv. fiškálny kompakt.1 Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, RRZ 
monitoruje a hodnotí vývoj verejných financií na Slovensku. Cieľom tohto materiálu je 
poskytnúť nezávislý pohľad na strednodobé rozpočtové ciele prezentované v programe 
stability ako aj v návrhu východísk rozpočtu na roky 2014 až 2016. 
 
Rada hodnotí pozitívne, že vláda deklaruje zámer pokračovať v konsolidácii verejných 
financií tempom, ktoré by malo zabezpečiť udržateľným spôsobom zníženie deficitu 
pod 3% HDP od roku 2013 a zároveň stabilizovať úroveň dlhu verejnej správy. Návrh 
rozpočtových cieľov rešpektuje tak domáce ako aj medzinárodné fiškálne pravidlá 
a prezentuje aj trajektóriu k dosiahnutiu MTO do roku 2018, ktoré by podľa prepočtov 
RRZ znamenalo výrazné zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií na 
Slovensku. Na druhej strane je potrebné poukázať na to, že tieto plány zatiaľ nie sú 
podložené konkrétnymi opatreniami a nie sú naznačené ani možné kroky v prípade 
zhoršenia externého prostredia s nepriaznivým vplyvom na výšku hrubého dlhu 
verejnej správy.   
 
Rok 2012 skončil s deficitom 4,3% z HDP, čo je oproti rozpočtovanej hodnote zlepšenie o 0,3% 
z HDP. Je dôležité sa pozrieť na to, čo znamená lepší výsledok pre rok 2013. Pri pohľade do 
štruktúry príjmov a výdavkov je možné vidieť značné odchýlky od rozpočtovaných hodnôt tak 
pozitívnym ako aj negatívnym smerom. Prepad daňových a odvodových príjmov, síce čiastočne 
zmiernili legislatívne opatrenia prijaté vládou, avšak nedokázali odvrátiť pokles oproti 
rozpočtu o 0,6% z HDP. Na druhej strane, nečerpanie prostriedkov z EÚ fondov a k nim 
naviazaných výdavkov spolu s nižšími odvodmi do rozpočtu EÚ znamenali pozitívny vplyv vo 
výške 0,5% z HDP. Lepšie hospodárenie oproti rozpočtu vykázali aj obce a verejné vysoké 
školy. Z vyššie uvedených odchýlok rozpočet na rok 2013 už počíta s nižšími daňovými 
príjmami. Opäť by mohli výsledok pozitívne ovplyvniť obce cez kapitálové výdavky a nižšie 
spolufinancovanie, avšak z dlhodobého hľadiska to nie je udržateľné. U verejných vysokých 
škôl môžu byť zmeny trvalejšie, nakoľko súvisia najmä s vyššími nedaňovými príjmami.    
 
RRZ pri hodnotení návrhu rozpočtu koncom minulého roka identifikovala viaceré riziká 
a skonštatovala, že dosiahnutie cieľa v roku 2013 je reálne, avšak len za cenu prijatia ďalších 
opatrení. Viaceré riziká sa medzitým materializovali a viedli k úpravám v rozpočte. Pri 
schvaľovaní v parlamente boli zvýšené platy v regionálnom školstve. Obavy RRZ z možného 
horšieho ekonomického vývoja sa taktiež naplnili a viedli k revízii makroekonomických 
prognóz a k odstráneniu rezervy na tento účel v hodnote 313 mil. EUR. Pozitívne je možné 

1 Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení hospodárskej a menovej únie. 
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hodnotiť, že aktíva sporiteľov prestupujúcich do priebežného piliera neboli použité na bežné 
výdavky, ale na zníženie deficitu (rezerva sa taktiež rozpustila). Medzi ďalšími 
identifikovanými rizikami hrali dôležitú úlohu samosprávy, zdravotníctvo a zmeny v daňovo-
odvodovom systéme. Lepšie výsledky obcí v roku 2012 vyplývali predovšetkým z nižších 
kapitálových výdavkov a preto RRZ naďalej vníma riziká pri naplnení úspor pri bežných 
výdavkoch. Skutočné rozpočty obcí na tento rok zatiaľ nemá MF SR k dispozícii. Negatívne 
prekvapenie môže priniesť aj zdravotníctvo, kde došlo v roku 2012 k nárastu dlhu nemocníc 
podľa MF SR o 130 mil. EUR, pričom v rozpočte na rok 2013 sa nepočíta s ich nárastom. 
Samotné veľké nemocnice vo svojich plánoch pritom naďalej počítajú so stratou vo výške 
niekoľko desiatok miliónov EUR. Vzhľadom na to, že ešte nie je k dispozícii dostatočne dlhý 
časový rad za rok 2013, riziká v oblasti daní vyplývajúce zo zmeny legislatívy zatiaľ nie je možné 
vyhodnotiť. Výsledkom prijatých opatrení, rozpustenia rezerv a možného opätovného 
nečerpania EÚ prostriedkov v maximálnej výške je, že deficit môže v roku 2013 skončiť 
v blízkosti plánovanej hodnoty, čo je dôležitým štartovacím bodom pre konsolidáciu v ďalších 
rokoch.             
 
Východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 ako aj program stability museli 
zosúladiť viacero cieľov. V prvom rade je to požiadavka na odstránenie nadmerného deficitu 
v zmysle požiadaviek Paktu stability a rastu2. Druhým cieľom bolo stabilizovať úroveň dlhu, 
ktorý v roku 2012 prekročil prvé pásmo definované národnými fiškálnymi pravidlami. 
V neposlednom rade by, vzhľadom na stále nepriaznivý ekonomický vývoj, fiškálna politika 
mala v čo najmenšej miere negatívne vplývať na ekonomický rast. 
 
Rada hodnotí pozitívne, že vláda deklaruje zámer pokračovať v konsolidácii verejných financií 
tempom, ktoré by malo zabezpečiť udržateľným spôsobom zníženie defictu pod 3% HDP od 
roku 2013 a zároveň stabilizovať úroveň dlhu verejnej správy. Priemerné konsolidačné úsilie 
v rokoch 2013 až 2016 by malo dosiahnuť 0,8% HDP. Stanovené fiškálne ciele tak priamo 
reagujú na sankčné mechanizmy „dlhovej brzy“ definovanej ústavným zákonom o rozpočtovej 
zodpovednosti. Na druhej strane, na dosiahnutie cieľov chýbajú konkrétne opatrenia.    
 
Znižovanie deficitu má vo všeobecnosti nepriaznivý vplyv na ekonomický rast. Tento efekt 
však môže byť vo veľkej miere eliminovaný alebo aspoň zmiernený lepším využívaním EÚ 
fondov alebo zvýšením efektivity na strane výdavkov alebo pri výbere daní a odvodov. Ďalej je 
možné ekonomický rast podporiť na strednodobom horizonte aj štrukturálnymi opatreniami, 
ktoré napríklad vyplývajú z odporúčaní OECD alebo Európskej komisie. Vzhľadom na volatilný 
vývoj na finančných trhoch a možné prudké zmeny vo vnímaní dôveryhodnosti krajiny rada 
vníma opatrenia vedúce k stabilizácii a následnému zníženiu dlhu ako dôležité. Je to kľúčové aj 
z pohľadu rešpektovania ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý definuje 
dlhový strop na úrovni 60% z HDP.  
 
Makroekonomické predpoklady v návrhu východísk boli v čase ich tvorby vyhodnotené 
Výborom pre makroekonomické prognózy ako realistické. Aktuálny vývoj je síce poznačený 
neistotou, riziká sú však v súčasnosti viac vybilancované v porovnaní s obdobím príprav 

2  Nepostačuje mať deficit pod 3% z HDP len v roku 2013, treba preukázať aj udržateľnosť konsolidácie, navyše 
v preventívnej časti paktu je požiadavka na priemernú ročnú štrukturálnu konsolidáciu vo výške 0,5% z HDP. 
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rozpočtu na roky 2013 až 2015. Napriek tomu, existuje pravdepodobnosť mierneho zníženia 
odhadu ekonomického rastu. 
 
Odhady daňovo-odvodových príjmov boli schválené Výborom pre daňové prognózy. Pri 
príprave východísk boli aktualizované predovšetkým o novú makroekonomickú prognózu.  
Najväčšie riziká pre prognózu vyplývajú z možného zhoršenia ekonomického vývoja 
a z opatrení prijatých na konci roka 2012 a v roku 2013. V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť 
prípadné zmeny správania sa subjektov a ich výsledný vplyv na príjmy rozpočtu, preto tieto 
zmeny predstavujú riziko naplnenia prognózy. Z pohľadu na nárast v daňovom zaťažení je 
potrebné počítať s významnými dynamickými efektmi predovšetkým u samostatne zárobkovo 
činných osobách, dohodárov a právnických osôb s cieľom minimalizovať nárast daňového 
zaťaženia.  
 
Východiská sú prvým krokom zostavenia rozpočtu. Ich cieľom je najmä pomenovať ciele 
rozpočtu,  preto dokument neposkytuje detailný prehľad a popis opatrení na dosiahnutie 
stanovených cieľov. Časť opatrení (približne tretina) spočívajúcich v zmrazení mzdových 
výdavkov a výdavkov na tovary a služby na úrovni roka 2013 (s výnimkami) už je zapracovaná 
priamo vo východiskách, ďalšie budú špecifikované v neskoršej fáze. 
 
Z analýzy výdavkov vyplýva, že ak nedôjde k ďalším úsporám na prevádzkových výdavkoch 
(nad rámec už zapracovaných), významnejšie úspory je možné dosiahnuť len zmenou 
legislatívy vo výdavkoch v sociálnej oblasti (vrátane zdravotníctva). Alternatívou môže byť 
hľadanie zdrojov na strane príjmov.  
 
Hodnotenie návrhu rozpočtu z pohľadu dodržiavania fiškálnych pravidiel je priaznivý.  Návrh 
rešpektuje pravidlá definované tak v domácej ako aj v zahraničnej legislatíve. Nárast dlhu 
v strednodobom horizonte síce atakuje hranicu 57% HDP, vláda však deklarovala snahu udržať 
dlh pod touto úrovňou. Pokiaľ by sa naplnil načrtnutý scenár vo východiskách, tak v roku 2015 
by už malo dôjsť k viazaniu výdavkov v štátnom rozpočte vo výške 3% a návrh rozpočtu na rok 
2016 by už nemal obsahovať nominálny nárast výdavkov (vrátane fondov sociálneho 
zabezpečenia). Dokumenty však zatiaľ neobsahujú alternatívy pre prípad, že sa z titulu 
externého prostredia zvýši hrubý dlh. Na druhej strane, nárast likvidných finančných 
prostriedkov na hodnoty 4% až 5% z HDP poskytuje istý manévrovací priestor. 
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Úvod 
 
Zákon o rozpočtovej zodpovednosti3 ukladá Rade pre rozpočtovú zodpovednosť povinnosť 
monitorovať a hodnotiť vývoj vo verejných financiách. V tejto súvislosti bude rada dvakrát 
ročne poskytovať nezávislé stanovisko k pripravovanému rozpočtu verejnej správy na ďalšie 
obdobie. Za dôležité z pohľadu vyhodnotenia sú považované dve fázy príprav rozpočtu: 
východiská rozpočtu a program stability (predkladané na vládu v apríli) a návrh rozpočtu 
schválený vládou a predložený do parlamentu (do 15. októbra). V prípade východísk sú 
formulované základné ciele fiškálnej politiky a prípadne opatrenia na ich dosiahnutie. Tieto 
ciele sú tiež súčasťou hodnotenia aj na celoeurópskej úrovni v rámci Európskeho semestra. 
V tomto roku bude dôležitou súčasťou hodnotenia aj plán dosiahnutia strednodobých 
rozpočtových cieľov (MTO) krajín, ktoré ratifikovali tzv. fiškálny kompakt. Samotný návrh 
rozpočtu je už detailný dokument s konkrétnymi opatreniami. Cieľom stanovísk RRZ  je 
poskytnúť nezávislý pohľad na rozpočet a posúdiť, či je aktuálne nastavenie fiškálnej politiky 
postačujúce na dosiahnutie stanovených cieľov a súčasne identifikovať prípadné riziká, ktoré 
by bolo nutné následne dodatočnými opatreniami eliminovať.  
 
Aktuálne stanovisko vychádza z Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 
2016, ktoré boli predmetom rokovania vlády dňa 24.4.2013. Vláda rokovanie o tomto materiáli 
prerušila a k dátumu zverejnenia tohto stanoviska nebol návrh východísk schválený. Na druhej 
strane, dňa 24.4.2013 bol vládou schválený Program stability Slovenskej republiky  na roky 
2013-2016, ktorý je predkladaný Európskej komisii ako záväzný dokument vyplývajúci 
z požiadaviek EÚ (európsky semester). Programy stability prezentujú vývoj fiškálnej pozície, 
predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie 
stanovených cieľov v strednodobom horizonte. Po obsahovej stránke by mal byť v súlade 
s návrhom východísk. Programy stability, konvergenčných programov a národných programov 
reforiem jednotlivých členských krajín služia predovšetkým na koordináciu hospodárskych 
politík a na identifikáciu možných rizík.  
  

Dokument je rozdelený do piatich kapitol. Prvá časť popisuje vývoj rozpočtu v roku 2012 
V druhej časti sa vyhodnocujú riziká, ktoré rada identifikovala v hodnotiacej správe k Návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 z novembra 2012. Tretia časť sa zameriava na 
hodnotenie rozpočtu z pohľadu navrhovaných cieľov. Štvrtá časť analyzuje stanovené ciele 
v kontexte vonkajšieho a domáceho makroekonomického prostredia a prostredníctvom 
konsolidačného úsilia posudzuje nastavenie fiškálnej politiky. Piata časť materiálu monitoruje 
rozpočet z pohľadu existujúcich legislatívnych pravidiel na národnej aj európskej úrovni, ktoré 
môžu v prípade ich nedodržania viesť k nápravným procedúram.  
 
V zmysle ústavného zákona rada zverejní v novembri tohto roka aj druhú hodnotiacu správu, 
predmetom ktorej bude vládou schválený Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016.  

3 Zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 4, ods. 1, písmeno d). 
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1. Vývoj rozpočtu v roku 2012 
  
Rozpočet verejnej správy na rok 2012 bol schválený s deficitom na úrovni 4,6 % HDP. 
Skutočný deficit dosiahol úroveň 4,3% HDP, čo predstavuje zlepšenie oproti rozpočtu 
o 0,3% HDP. V priebehu roka 2012 ministerstvo financií identifikovalo viacero rizík, ktoré by 
mohli zvýšiť deficit verejnej správy až na úroveň 5,3% HDP4. Z uvedeného dôvodu boli prijaté 
dodatočné legislatívne opatrenia na strane príjmov rozpočtu v celkovej výške 0,4% HDP. Pri 
spätnom pohľade na vývoj rozpočtu je možné konštatovať, že riziká boli viac vybilancované. 
Nie všetký negatíva sa zrealizovali a naopak, boli aj niektoré pozitívne vplyvy. Bez vplyvu 
legislatívnych opatrení prijatých v priebehu roka 2012 by deficit dosiahol úroveň 4,8% HDP.  
 
Najväčším negatívnym vplyvom oproti rozpočtu bol výpadok daňových a odvodových príjmov 
v celkovej výške 392,1 mil. Eur (0,6% HDP) a niektorých nedaňových príjmov v sume 79 mil. 
Eur (0,1% HDP). Na druhej strane, pozitívne výsledok ovplyvnilo nečerpanie spolufinancovania 
k EÚ fondom, k nim naviazaných ostatných výdavkov a nižšie odvody EÚ fondov v celkovej 
výške 364,7 mil. Eur (0,5% HDP). Ostatné významné zložky verejnej správy prispeli k zníženiu 
deficitu. Pozitívnym prekvapením bolo lepšie hospodárenie obcí o 165 mil. Eur, ktoré však bolo 
dosiahnuté najmä znížením kapitálových výdavkov medziročne o 23%. Významné úspory vo 
verejnom zdravotnom poistení v celkovej výške 179,1 mil. Eur boli kompenzované nárastom 
záväzkov zdravotníckych zariadení v porovnaní s rozpočtom o 80 mil. Eur a použitím 
verejných zdrojov na krytie súkromných výdavkov poisťovní v sume 79 mil. Eur. Úspory 
v celkovej výške 142,5 mil. Eur dosiahli aj VÚC, Sociálna poisťovňa a  verejné vysoké školy 
(detailný prehľad je v prílohe č.1). 
 
V porovnaní s rokom 2011 sa schodok rozpočtu znížil o 0,7% HDP, pri poklese celkových 
príjmov o 0,1% HDP a poklese výdavkov o 0,8% HDP.  V rámci bežných výdavkov boli úspory 
v kompenzáciách, medzispotrebe a iných transferoch kompenzované vyššími úrokovými 
nákladmi a dotáciami. Celkový pokles výdavkov je tak možné pripísať najmä medziročnému 
poklesu kapitálových výdavkov o 0,8% HDP (pokles o 36,4 %), čím najvýraznejšie 
prispeli k zníženiu deficitu v roku 2012. 
 
Z pohľadu posúdenia rizík strednodobých cieľov je dôležité pozrieť sa na to, čo znamená lepší 
výsledok rozpočtu v roku 2012 pre rok 2013. Z vyššie uvedených odchýlok  rozpočet na rok 2013 
už počíta s nižšími daňovými príjmami. Opäť by mohli výsledok pozitívne ovplyvniť obce cez 
kapitálové výdavky a nižšie spolufinancovanie, avšak z dlhodobého hľadiska to nie je 
udržateľné. U verejných vysokých škôl môžu byť zmeny trvalejšie, nakoľko súvisia najmä 
s vyššími nedaňovými príjmami.  
 
Zníženie deficitu v roku 2012 bolo okrem prijatých legislatívnych opatrení dosiahnuté najmä 
celkovými nižšími investíciami verejnej správy (vrátane nečerpania EÚ prostriedkov 
a príslušného spolufinancovania). Kapitálové výdavky zvyšujú dlhodobý potenciálny rast 
ekonomiky a zároveň majú najväčší multiplikačný efekt na rast. Znižovanie deficitu na úkor 

4  Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcia vývoja do konca 
roka (júl 2012). 
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kapitálových výdavkov sa tak nepriaznivo premieta do ekonomického rastu krajiny. 
Týmto spôsobom dochádza tiež k poklesu hodnoty dlhodobého majetku vlády (nedochádza 
k jeho obnove), čo nie je z dlhodobého pohľadu udržateľné. V budúcnosti sa tak budú 
musieť investície pravdepodobne navýšiť, čo bude mať negatívny vplyv na saldo 
rozpočtu. 
 
Dlh verejnej správy dosiahol v roku 2012 úroveň 52,1% HDP a medziročne sa zvýšil o 8,8% 
HDP. Podstatnú časť nárastu spôsobilo emitovanie dlhu nad aktuálne potreby refinancovania, 
čím si vláda zabezpečuje finančnú rezervu v prípade ak sa vyskytnú problémy na finančných 
trhoch. Z pohľadu výšky dlhu došlo k prekročeniu prvej hranice stanovenej ústavným zákonom 
o rozpočtovej zodpovednosti vo výške 50% HDP. Minister financií bude musieť predstúpiť pred 
poslancov Národnej rady SR, zdôvodniť nárast dlhu a informovať o návrhoch opatrení na jeho 
zníženie. 
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2. Posúdenie rizík rozpočtu na rok 2013  
 
V novembri 2012 Rada pre rozpočtovú zopdovednosť zverejnila hodnotiacu správu k Návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015, ktorý bol vládou SR prijatý 10.10.2012. Súčasťou 
správy boli aj radou identifikované riziká, predovšetkým pre rok 2013. Riziká boli 
identifikované nie len vo vzťahu k aktuálnemu saldu rozpočtu, ale aj vo vzťahu k čistému 
bohatstvu. 
 
Medzi hlavné riziká roka 2013 na strane príjmov rada zaradila pravdepodobné zhoršenie 
ekonomického vývoja s negatívnym vplyvom na rozpočet a zmenu správania daňovníkov po 
legislatívnych zmenách v daniach a odvodoch (dynamické efekty). Medzi najväčšie riziká na 
strane výdavkov patrilo hospodárenie samospráv a verejného zdravotného poistenia. Medzi 
ďalšie významnejšie riziká patril odpredaj ropných hmotných rezerv, či valorizácia miezd 
v školstve. 
 

Od zverejnenia hodnotiacej správy rady došlo k dvom revíziám daňových prognóz. Prvé 
zníženie daňových a odvodových príjmov celkom o 266 mil. Eur bolo iniciované aktuálnym 
plnením daní koncom roka 2012. Výpadok bol financovaný rozpustením rezervy na zhoršenie 
makroekonomického vývoja. Tieto zmeny boli zapracované ešte pred schváleným rozpočtu 
v parlamente. Ďalšie zníženie prognózy o 362 mil. Eur, ktoré už bolo na základe aktualizovanej 
makreokonomickej prognózy bolo kryté rozpustením rezervy na otvorenie 2.piliera.  
V súčasnosti už v rozpočte nie je k dispozícia žiadna rezrerva na prípadné ďalšie zhoršenie 
prognóz. Z pohľadu vplyvu na čisté bohatstvo je pozitívne, že tieto rezervy boli použité na 
zníženie (zachovanie) salda a neboli použité na iné bežné výdavky. 
 
Samosprávy sa prostredníctvom Združenia miest a obcí (ZMOS) a Združenia samosprávnych 
krajov (SK8) zaviazali Memorandom o spolupráci spolupodieľať na konsolidácii verejných 
financií. Rozpočet predpokladal medziročný pokles bežných výdavkov o takmer 145 mil. Eur 
u obcí a 45 mil. Eur vo VÚC. Zároveň sa očakával nárast nedaňových príjmov obcí o 42 mil. 
Eur. Vzhľadom na výrazne decentralizovaný charakter samospráv a absenciu efektívnych 
vynucovacích mechanizmov rada vyhodnotila tieto opatrenia za riziko pre rozpočet s odhadom 
150 až 200 mil. Eur. Po zohľadnení vývoja v roku 2012 a dostupných informácií o schválených 
rozpočtoch je možné konštatovať, že riziká sa mierne znížili. Rada ich odhaduje na úrovni 
100 až 150 mil. Eur.  
 

• Monitoring rozpočtov VÚC zatiaľ naznačuje, že VÚC predpokladajú prebytkové 
hospodárenie v roku 2013 s výnimkou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý zatiaľ 
nemá schválený rozpočet na rok 2013. Relatívne priaznivé výsledky hospodárenia dosiahli 
VÚC aj v roku 2012, kedy prispeli k zníženiu deficitu sumou 43 mil. Eur. Rada na základe 
dostupných informácií považuje hospodárenie VÚC v roku 2013 za menej rizikové.  
 

• V prípade obcí nie sú zatiaľ k dispozícii informácie o rozpočtoch na rok 2013 schválených 
samotnými obcami5. Prípadná odchýlka od rozpočtu schváleného vládou by potvrdila 

5  RRZ si vyžiadala údaje od Ministerstva financií. Vzhľadom na nedostatočnú kvalitu údajov MF SR 
nedoporučovalo ich použitie a údaje neposkytlo. 
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alebo vyvrátila existenciu rizika. Pre potreby monitoringu vývoja rozpočtu VS bude nutné 
skvalitniť zber údajov tak, aby bolo možné včas zareagovať prípadnými opatreniami. 
V roku 2012 skončili obce v porovnaní so schváleným rozpočtom  lepšie o  165 mil. Eur.  
Hospodárenie obcí v roku 2012 bolo ovplyvnené vyššími nedaňovými príjmami oproti 
rozpočtu (45,8 mil. eur), ktoré však pokrývali vyššie bežné výdavky (68,3 mil. eur). Celková 
úspora sa dosiahla cez kapitálové výdavky, ktoré boli o 187,6 mil. eur nižšie ako rozpočet. 
Z pohľadu naplnenia schváleného rozpočtu na rok 2013 a memoranda o spolupráci to však 
znamená, že výdavky na mzdy, tovary a služby by mali v roku 2013 medziročne klesnúť 
o 250 mil. EUR (10%). Naopak pri kapitálových výdavkoch sa predpokladá medziročný 
nárast o 217 mil. Eur (32%). Je nepravdepodobné, aby obce dokázali znížiť svoje bežné 
výdavky o predpokladaných 10%, väčšiu flexibilitu im ponúkajú kapitálové výdavky. 
Vzhľadom na chýbajúce informácie o priebežnom vývoji roka 2013, samostatnosť 
v rozhodovaní obcí a komunálne voľby v roku 2014, hospodárenie obcí zostáva naďalej 
najväčším rizikom pre rozpočet v roku 2013.  

 

Výsledok verejného zdravotného poistenia v roku 2012 potvrdil, že v systéme zdravotného 
poistenia nedochádza k zásadnejším úsporám. Nižšie výdavky verejného zdravotného poistenia 
v roku 2012 v porovnaní s rozpočtom sa totiž premietli do nárastu zadĺženosti zdravotníckych 
zariadení. Okrem toho sa zdroje z verejného poistenia používajú na splácanie súkromných 
výdavkov poisťovní. Po zohľadnení týchto skutočností rast nákladov dosiahol úroveň takmer 
7%. Pre porovnanie, ak by sme vzali do úvahy rozpočet na rok 2013, celkové náklady 
v zdravotníctve by narástli medziročne o 2,6%, v prípade ministerstvom aktualizovaného 
odhadu dokonca len 1,6%6. Ďalším vplyvom na hospodárenie zdravotníctva môžu byť prípadné 
ďalšie kroky smerom k prechodu na systém jednej poisťovne. Relatívne vysoký rast nákladov 
zdravotníctva v roku 2012 a nerozpočtovanie nárastu záväzkov zdravotníckych zariadení je 
hlavným dôvodom, prečo rada vníma v tejto oblasti riziko pre rozpočet v pôvodnej výške 
približne 100 mil. Eur. 
 

Jedným z rizík identifikovaných radou boli aj dodatočné výdavky na valorizáciu platov 
v školstve. Dodatočnými opatreniami ešte pred schválením rozpočtu v parlamente však boli 
tieto výdavky  v rozpočte vyfinancované.  
 

Predaj ropných hmotných a mobilizačných rezerv nebol v rozpočte podložený legislatívou 
ani detailnejšou informáciou o spôsobe zabezpečenia odpredaja zásob. Dňa 24. apríla 2013 
vláda schválila Návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu 
ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zriaďuje inštitucionálny 
rámec pre novú schému spravovania zásob ropy. Ide o nevyhnutný krok pre naplnenie príjmov 
z tohto opatrenia7. Z pohľadu čistého bohatstva však platí, že ide len o zmenu aktív verejnej 
správy, preto ak budú tieto príjmy použité na iné bežné výdavky, čisté bohtstvo krajiny sa 
zníži.  
 
Ostatné riziká identifikované v novembrovej správe zostávajú na pôvodnej úrovni.  

6  Ministerstvo zohľadnilo vo výdavkoch očakávaný pokles zdrojov v zdravotníctve (znížnie odhadu príjmov 
z odvodov). Viac v Boxe 1, tab 2. 

7  Jedným z otáznikov môže byť posúdenie navrhovanej schémy Eurostatom. Pre naplnenie rozpočtovaných cieľov 
je potrebné zaradiť schému mimo sektor verejnej správy. Okrem aktuálnej ESA95 je potrebné schému posúdiť aj 
vo vzťahu k novej metodike ESA2010. 
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Nižšie prezentovaná tabuľka sumarizuje riziká, ktoré vníma rada v roku 2013. V prvom stĺpci sú 
uvedené riziká z novembrovej správy, ďalší stĺpec predstavuje riziká na základe dostupných 
informácií o aktuálnom vývoji. Celkovo je možné konštatovať, že riziká sa mierne znížili. 
Najmä v prípade makroekonomického vývoja a súvisiaceho vplyvu na výšku príjmov rozpočtu 
sa v súčasnosti neočakávajú dramatické zmeny vo vývoji. 
 
Tab 1: Prehľad rizík a rezerv rozpočtu na rok 2013 (mil. eur) 
Riziká pre naplnenie rozpočtových cieľov  November 2012 Máj 2013 
 Riziká Krytie rizika   
1. Negatívne vyhliadky ekonomického vývoja z 

dôvodu zhoršovania externého prostredia bez kvantifikácie 313 (Rezerva na 
horší 

makroekonomický 
vývoj) 

bez kvantifikácie 
2. Vplyv legislatívnych zmien na správanie 

daňovníkov a následne na daňové príjmy bez kvantifikácie 

3. Ambiciózne úspory samospráv bez efektívnej 
možnosti ich vynútenia 150-200   100-150 

4. Podhodnotenie nákladov na verejné 
zdravotníctvo (nerozpočtovanie záväzkov) 100   100 

5. Legislatívne nedoriešený spôsob odpredaja 
ropných hmotných rezerv 25   - 

6. Pravdepodobná valorizácia platov učiteľov min. 60   - 
7. Nerozpočtovanie alebo odloženie výdavkov na 

likvidáciu jadrových zariadení** 20 

  

20 

8. Riziko nenaplnenia nedaňových príjmov NJF 15 15 
9. Nerozpočtovanie výdavkov na "zelené" projekty 

z príjmov predaja emisných kvót 20 20 

10. Pravdepodobné sanovanie straty ŽS CARGO, 
a.s.** 20 20 

11. Nerozpočtovanie DPH platby súvisiacej so 
splácaním PPP projektu 6 6 

Riziká z pohľadu čistého bohatstva bez vplyvu na saldo rozpočtu   Krytie rizika 
1. Zníženie hodnoty majetku štátu z dôvodu 

obmedzenia kapitálových výdavkov bez kvantifikácie   bez kvantifikácie 

2. Použitie aktív sporiteľov na bežné výdavky 229 229 (Rezerva na 
otvorenie II. Piliera) - 

3. Použitie aktív z odvodu finančných inštitúcií na 
bežné výdavky a vznik podmienených záväzkov 100   100 

4. Použitie naakumulovaných finančných aktív 
prostriedkov JAVYS na vyraďovanie jadrových 
zariadení 

20   20 

5. Ambiciózne pozitívny vývoj hospodárenia 
štátnych podnikov bez kvantifikácie   bez kvantifikácie 

6. Zmena aktív z dôvodu odpredaja časti ropných 
rezerv 75   160 

** Tieto riziká sa nemusia nutne prejaviť v rozpočte okamžite, ale v horizonte niekoľkých rokov. 
Zdroj: RRZ 
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BOX 1: Aktuálny vývoj rozpočtu v roku 2013 
 
RRZ hodnotila vládou schválený návrh rozpočtu, ktorý bol predložený do parlamentu. Počas 
schvaľovania v parlamente došlo k úprave rozpočtu z dôvodu zapracovania nového odhadu daňových 
a odvodových príjmov, ako aj potreby dodatočných výdavkov na mzdy v školstve.  Výdavky boli 
kompenzované zrušením rezervy na horší makroekonomický vývoj a znížením niektorých kapitálových 
výdavkov. 
 

Aktualizácia daňovo-odvodových prognóz v januári 2013 si vyžiadala v porovnaní so schváleným 
rozpočtom opatrenia v celkovej výške 362 mil. Eur. Väčšia časť výpadku daní a odvodov bola krytá 
rozpustením rezervy na 2. pilier. Ďalšie opatrenia spočívali najmä v úspore kapitálových výdavkoch 
a vyšších príjmov z dividend. Rozdiel v nominálnom salde v sume 16 mil. eur predstavuje vplyv 
aktualizácie nominálneho HDP. 
 

Tab 2: Krytie rizík v rozpočte VS v roku 2013 (mil. eur) 
    Vládny návrh rozpočtu Parlamentom 

schválený rozpočet 
A Saldo (mil. Eur) -2 187 -2 187 
  Saldo (% HDP) -2,94 -2,96 

B Oficiálne zverejnené úpravy MF SR 0 16 
1 Aktualizácia daňových prognóz -266 -362 
2 Zrušenie rezervy na zhoršený makroek. vývoj 313 0 
3 Zníženie kapitálových výdavkov ŠR 21 0 
4 Úprava platov v regionálnom školstve -68 0 
5 Zrušenie rezervy na 2. pilier 

 
229 

6 Dopočet reálneho výsledku z otvorenia 2. piliera 
 

4 

7 Zníženie výdavkov na núdzové zásoby (nový model) 
 

2 

8 Dividendy zo spoločností s majetk. účasťou štátu 
 

69 

9 Zníženie výdavkov verej. zdravotného poistenia 
 

39 

10 Úspora výdavkov OP doprava 
 

26 

11 Viazanie výdavkov na valorizácia platov ústav. činiteľov 
 

1 

12 Realizácia programu ESO - OÚ MV SR 
 

2 

13 Úspora výdavkov na rekonštrukcia vzdelávacieho 
zariadenia vo Veľkom Mederi  

2 

14 Viazanie osobných výdavkov (MZVaEZSR) 
 

1 

15 Obranné výdavky 
 

1 

16 Úspora výdavkov na platbe za dostupnosť PPP projektov 
 

1 

(A+B) Saldo po úpravách (mil. Eur) -2 187 -2 170 
  Saldo po úpravách (% HDP) -2,94 -2,94 

    Parlamentom schválený 
rozpočet Aktuálny odhad 

  
Zdroj: RRZ, MF SR 
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3. Hodnotenie rozpočtových cieľov  
 
Príprava rozpočtu na roky 2014 až 2016 prebieha v prostredí, ktoré je ovplyvňované troma 
faktormi. Prvým je snaha znížiť udržateľným spôsobom deficit verejnej správy pod hranicou 
3% HDP v roku 2013, aby bola ukončená procedúra nadmerného deficitu vyplývajúca 
z pravidiel na úrovni EÚ (Paktu stability a rastu). V strednodobom horizonte je tiež potrebné 
stanoviť strednodobý cieľ v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5% HDP, v súlade 
s požiadavkami fiškálneho kompaktu. Druhým faktorom  sú národné fiškálne pravidlá 
vyplývajúce z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V roku 2012 dosiahol dlh 
verejnej správy 52,1% HDP, čím došlo k prekročeniu prvej hranice limitu pre dlh vo výške 50% 
HDP.  Spustili sa tak korekčné mechanizmy, ktoré sa budú sprísňovať po prekročení ďalších 
stanovených hraníc. Posledným faktorom je negatívny  vplyv  konsolidácie rozpočtu na 
hospodársky rast. V krátkodobom horizonte bude mať fiškálna reštrikcia procyklický 
charakter, čím bude brzdiť ekonomické oživenie.  
 

Zosúladenie týchto navzájom protichodných požiadaviek si vyžaduje prijatie takej rozpočtovej 
stratégie, ktorá svojím charakterom bude minimalizovať negatívny vplyv na ekonomický rast 
a zároveň zabezpečí splnenia požiadaviek vyplývajúcich z EÚ a národných fiškálnych pravidiel.  
 

3.1 Fiškálny rámec 
 

Východiská rozpočtu verejnej správy sú prvým a základným krokom na zostavenie rozpočtu 
verejnej správy na najbližšie tri roky, v tomto prípade na roky 2014 až 2016. Prinášajú prvé 
informácie o smerovaní fiškálnej politiky, stanovujú cieľovú hodnotu deficitov verejnej správy 
na príslušné obdobie a potrebnú výšku opatrení nevyhnutných na splnenie deklarovaných 
rozpočtových cieľov tak, aby tieto boli konzistentné s pravidlami Paktu stability a rastu na 
európskej úrovni a súčasne s pravidlami rozpočtovej zodpovednosti, ktoré monitoruje Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť.  

 

Nevyhnutým predpokladom pre zostavenie návrhu cieľov pre roky 2014 až 2016 je odhad 
deficitu za rok 2013. Podľa aktuálnych odhadov MF SR by sa mal deficit verejnej správy 
v roku 2013 vyvíjať v súlade s plánovaným rozpočtom na úrovni 2,9% HDP. Splnenie cieľa 
sa predpokladá aj vďaka tomu, že boli prijaté dodatočné opatrenia na elimináciu niektorých 
rizík rozpočtu8.  

 

Hlavným cieľom rozpočtu je udržateľným spôsobom pokračovať v znižovaní deficitu 
verejnej správy z úrovne 2,9% HDP v roku 2013 na 2,6% HDP v nasledujúcom roku až na 
úroveň 1,3% HDP v roku 2016. 
 

V porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2013 až 2015 došlo k miernému zhoršeniu 
fiškálnych cieľov, v roku 2014 o 0,2% HDP a v roku 2015 o 0,1% HDP. 
 
 
 
 

8 Prehľad prijatých opatrení v roku 2013 popisuje Box 1 v časti 2 Posúdenie rizík rozpočtu na rok 2013. 
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Tab 3: Ciele v oblasti deficitu verejnejsprávy (% HDP)  
  2012* 2013 2014V 2015V 2016V 
Schválený rozpočet VS na roky 2013 až 2015 -4,6 -2,9 -2,4 -1,9 - 

Návrh východísk rozpočtu VS na roky 2014 až 2016 -4,4 -2,9 -2,6 -2,0 -1,3 

Zmena 0,3 0 -0,2 -0,1 - 

 * Odhad/skutočnosť v čase stanovenia cieľov    Zdroj: MF SR 

 
Za predpokladu, že by v rokoch 2014 až 2016 neboli v porovnaní s rokom 2013 prijaté žiadne 
nové opatrenia a vývoj rozpočtu by bol ovplyvňovaný len aktuálnym makroekonomickým 
vývojom, podľa scenára MF SR by deficit verejnej správy (VS) dosiahol v roku 2014 úroveň  
3,6% HDP, v roku 2015 výšku 3,6% HDP a následne by poklesol na 3,1% HDP v roku 2016.  
 
Nasledujúca tabuľka identifikuje potrebu konsolidačných opatrení na dosiahnutie stanovených 
cieľov. Na splnenie cieľa vo výške 2,6% HDP v roku 2014 bude potrebné prijať opatrenia vo 
výške 1,0% HDP. V prípade, že opatrenia prijaté v roku 2014 budú mať trvalý charakter, bude 
v roku 2015 potrebné prijať opatrenia už len vo výške 0,6% HDP a v roku 2016 by sa cieľ mal 
dosiahnuť úpravami vo výške 0,2% HDP.  
 
 
Tab 4:  Veľkosť konsolidačných opatrení (ESA95, % HDP) 

  2013 2014V 2015V 2016V 

1. Saldo VS – scenár bez zmeny politík (NPC) -2,9 -3,6 -3,6 -3,1 

2. Saldo VS - cieľ  -2,6 -2,0 -1,3 

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

 - v mil. eur - 811 1 346 1 571 

4. Dodatočná potreba opatrení (medziročná zmena) - 1,0 0,6 0,2 

 - v mil. eur - 811 490 149 

 Zdroj: MF  SR 

 
V porovnaní so situáciou pri tvorbe schváleného rozpočtu na roky 2013 až 2015 došlo v roku 
2014 k nárastu potreby prijatia opatrení. Potreba opatrení bola pre rok 2013 vyčíslená na 3,0% 
HDP, ktoré by za predpokladu, že by mali trvalý charakter, mali postačovať aj na splnenie 
rozpočtovaného cieľa pre rok 2014 vo výške -2,4% HDP. Aktuálne východiská predpokladajú 
pre rok 2014 vyšší deficit o 0,2% HDP a zároveň vyššiu potrebu opatrení vo výške 1,2% HDP. 
Dôvodom je aktualizácia scenára bez zmeny politík, ktorý v súčasnosti medziročne zhoršuje 
saldo o 0,7% HDP, kým pri tvorbe rozpočtu sa predpokladal pozitívny príspevok scenára vo 
výške 0,5% HDP (viac v boxe 2).  
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Graf 1: Vývoj salda za predpokladu 
nezmenených politík (% HDP)  Graf 2: Veľkosť potrebných opatrení  

(% HDP) 

 

 

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

 
 

BOX 2: Vysvetlenie zmien v scenároch bez zmeny politík (NPC) 
 

NPC pri tvorbe rozpočtu na roky 2013 až 2015 vychádzal z očakávanej skutočnosti na rok 2012. 
Aktuálny NPC vychádza z očakávanej skutočnosti na rok 2013. Hlavný rozdiel, ktorý môže meniť 
pohľad na vývoj rozpočtu v strednodobom horizonte je aktualizácia príjmov a výdavkov na základe 
aktuálnej makroekonomickej prognózy, prijatá legislatíva a aktualizácia odhadov položiek, ktoré sa 
v NPC neodhadujú pomocou indexácie (napr. výška nedaňových príjmov). 
 

Medziročne vyššia potreba konsolidačných opatrení o 1,2% HDP je dôsledkom poklesu príjmov o 0,9% 
HDP a nárastu výdavkov o 0,3% HDP. Na strane príjmov je to dôsledok predovšetkým legislatívy 
prijatej koncom roka 2012, ktorá síce bola čiastočne účinná už v roku 2012, ale v NPC 2013-2015 nebola 
ešte zahrnutá. Navyše, veľká časť opatrení bola jednorazového charakteru, preto sa v roku 2014 
medziročne deficit zhoršuje. Okrem toho je výpadok aj z dôvodu aktuálnejšieho odhadu výšky 
nedaňových príjmov. Na strane výdavkov je zmena spôsobená najmä aktualizáciou predpokladov 
vstupujúcich do výpočtu NPC scenára. 
 

Tab 5: Vývoj salda za predpokladu nezmenených politík (% HDP) 

  
  

NPC RVS 2013-2015 
  

  
NPC VRVS 2014-2016 

  
porovnanie 

zmien 
  2013 2014 zmena 2013 2014 zmena 
Príjmy spolu 32,60 31,33 -1,27 34,56 32,33 -2,22 -0,95 
Daňové príjmy 15,32 15,32 0,00 15,54 15,10 -0,43 -0,44 
Príspevky na soc.  zabezp. 11,85 11,70 -0,14 13,28 12,72 -0,57 -0,42 
Nedaňové príjmy  3,19 3,00 -0,19 3,66 3,12 -0,54 -0,34 
Granty a transfery 2,24 1,30 -0,94 2,08 1,39 -0,69 0,26 

z toho EÚ 2,00 1,07 -0,93 2,01 1,34 -0,67 0,25 
Výdavky spolu 38,50 36,74 -1,77 37,50 35,98 -1,51 0,25 
Kompenzácie 
zamestnancov 6,32 6,26 -0,06 5,96 5,95 -0,01 0,05 

Medzispotreba 10,42 9,72 -0,71 10,31 9,72 -0,58 0,12 
Subvencie a transfery 16,46 16,03 -0,43 16,45 16,07 -0,38 0,05 
Úrokové náklady 1,94 2,00 0,06 1,95 1,91 -0,04 -0,10 
Kapitálové výdavky 3,36 2,73 -0,63 2,83 2,33 -0,50 0,13 
Saldo -5,90 -5,41 0,49 -2,94 -3,65 -0,71 -1,20 

       Zdroj: RRZ 
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Pokračujúca konsolidácia bude počas celého rozpočtovaného obdobia pôsobiť negatívne na 
ekonomiku, nakoľko bude prehlbovať výkyvy v ekonomickej aktivite (bude procyklická 
a súčasne reštriktívna). V čase recesie, kedy ekonomika zaostáva za svojimi dlhodobými 
úrovňami, bude prostredníctvom konsolidácie ešte vo výraznejšej miere tlmiť ekonomiku. 
V roku 2013 sa síce očakáva žiadaná proticyklická expanzia, vyplýva však z predpokladu 
čerpania EÚ prostriedkov na rozpočtovanej úrovni (medziročný nárast EÚ prostriedkov o 2% 
HDP).  To len dokazuje, že EÚ fondy môžu výraznou mierou prispieť k hospodárskemu rastu 
a tlmiť tak negatívny vplyv konsolidácie. Aj vzhľadom na skúsenosti s čerpaním EÚ 
prostriedkov v minulosti a skutočnosť za rok 2012 sa však v roku 2013 skôr očakáva neutrálna 
(až reštriktívna) pozícia. V ďalších rokoch preváži efekt znižovania deficitu. 

 
Neutrálnu alebo mierne reštriktívnu pozíciu v rokoch 2013 a 2014 je možné považovať pri 
súčasných ekonomických podmienkach za pozitívum. Umožňuje tak znížiť deficit verejnej 
správy bez zásadného vplyvu na ekonomický vývoj, najmä ak sa opatrenia zamerajú na  
zvýšenie efektivity na strane výdavkov alebo pri výbere daní a odvodov. Nevyhnutným 
predpokladom je však dodržať čerpanie EÚ fondov na rozpočtovanej úrovni. Zároveň je 
potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že predpokladaná výška dlhu verejnej správy presiahne 
viaceré hranice ústavného zákona, ktoré boli stanovené s cieľom zabezpečiť stabilitu vo 
verejných financiách.  
 

Graf 3: Fiškálny impulz (%HDP) 

 
Zdroj: RRZ, MF SR 
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3.2 Dlh verejnej správy 
 
Rozpočet predpokladá pri splnení stanovených cieľov nárast dlhu z úrovne 52,1% HDP v roku 
2012 na úroveň 55,9% HDP v roku 2016, čo je zvýšenie ukazovateľa o 3,8 % HDP (nárast o 7%). 
Vývoj dlhu je v sledovanom období relatívne stabilný, s miernými medziročnými nárastmi 
v roku 2013 až 2015 v celkovej výške 4,6% HDP a poklesom o 0,8% HDP v roku 2016.  
 
Tab 6: Hrubý dlh verejnej správy (% HDP)      
  2012 2013 OS 2014 V 2015 V 2016V 
Hrubý dlh verejnej správy (mil. EUR) 37 245 40 431 43 622 46 319 48 204 
Hrubý dlh verejnej správy (% HDP) 52,1 54,8 56,3 56,7 55,9 
Štruktúra dlhu      
1. Existujúci dlh k 31.12.2012 45,7 45,9 45,3 44,5 43,8 

 - dlh do roku 2011 45,7 44,2 42,1 40,0 37,8 
 - úroky a dlh z úrokov 0,0 1,7 3,2 4,6 5,9 

2. Nový dlh - fiškálna politika za roky 2013 až 2016 0,0 1,1 2,6 3,7 3,7 
 - kumulované primárne saldo + iné vplyvy 0,0 1,1 2,6 3,6 3,4 
 - úroky a dlh z úrokov 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

3. Medzinárodné záväzky ESM a EFSF 2,5 3,2 3,5 3,3 3,1 
 - Vklad do ESM 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 
 - Podiel SR na dlhu EFSF 2,1 2,5 2,6 2,5 2,3 
 - úroky a dlh z úrokov (len z ESM) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

4. Zásoba likvidity pre riadenie dlhu 4,0 4,5 4,9 5,2 5,3 
 - veľkosť rezerv 4,0 4,4 4,6 4,7 4,7 
 - úroky a dlh z úrokov 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 
p.m. implicitná úroková sadzba v %* - 3,8% 3,6% 3,6% 3,8% 

* počítané ako podiel sumy platených úrokov v roku T a celkovej výšky dlhu v rok T-1 Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Z hľadiska príspevkov ktoré viedli nárastu dlhu oproti roku 2012 je potrebné vnímať 3 zložky: 
 

• K nárastu prispieva primárny deficit rozpočtu v rokoch 2013-2015, teda vyššie 
výdavky  ako príjmy rozpočtu. V roku 2016 je tento negatívny vplyv mierne 
kompenzovaný primárnym prebytkom rozpočtu.  Negatívne na rast dlhu pôsobí aj 
skutočnosť, že prebytky niektorých subjektov (obce) nemôžu byť použité v systéme 
Štátnej pokladnice, čím sa navyšuje potreba financovania hotovostného schodku 
štátneho rozpočtu novým dlhom. Do úvahy sa zobrali aj platené úroky z takto 
vytvoreného dlhu.  

 
• Druhým zásadným príspevkom na dlh v danom horizonte sú medzinárodné záväzky 

z titulu ručenia v EFSF a vklady do ESM. Celková výška záväzkov sa zvýšila z úrovne 
0,3% HDP v roku 2011 až na úroveň 3,5 % HDP v roku 2014. Prognóza dlhu počíta 
s ručením za záväzky EFSF, vyplývajúce z pomoci Írsku, Portugalsku, Grécku. 
Nestabilná situácia v Španielsku bola riešená už v rámci ESM, čo nemá vplyv na dlh.  

 
• Tretím, najmä v roku 2012 významný faktorom, bolo zvýšenie likvidity štátu 

emitovaním dlhu nad rámec skutočných potrieb refinancovania dlhu. Vytváranie 
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si väčšej rezervy počas priaznivej situácie na finančných troch je potrebné vnímať 
pozitívne, výška rezervy v rozsahu 4-5% HDP  v rokoch 2014 až 2016 sa však už spája aj 
s nemalými úrokovými nákladmi.  

 
 

Graf 4: Dlh verejnej správy (% HDP)  

 

 

Zdroj: MF SR, RRZ  
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4. Hodnotenie reálnosti dosiahnutia rozpočtových cieľov 
 
Návrh východisk rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 vychádza z makroekonomických 
predpokladov schválených Výborom pre makroekonomické prognózovanie a z prognózy 
daňových a odvodových príjmov schválených Výborom pre daňové prognózy. Keďže 
východiská sú prvým krokom zostavenia rozpočtu a ich cieľom je najmä pomenovať ciele 
rozpočtu, dokument neposkytuje detailný prehľad a popis opatrení na dosiahnutie 
stanovených cieľov9. K dispozícii sú len základné tendencie smerovania hospodárenia 
vybraných subjektov verejnej správy. Samotný materiál návrhu východísk je pomerne stručný, 
pre detailnejšiu analýzu vývoja vo verejných financií preto rada vychádzala aj z Programu 
stability na roky 2013 až 2016, ktorý vláda schválila dňa 24. apríla 2013. 

4.1 Makroekonomické predpoklady 
 
Východiská rozpočtu verejnej správy predpokladajú pre rok 2013 ekonomický rast na úrovni 
1,2%, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje spomalenie z úrovne 2,0%. V ďalších 
rokoch sa očakáva postupné oživenie ekonomiky, ktoré by malo najvyššie hodnoty dosiahnuť 
v roku 2016 vo výške 3,6%. Oproti predchádzajúcej prognóze zapracovanej v Rozpočte verejnej 
správy na roky 2013 až 2015 (september 2012) bol rast ekonomiky revidovaný smerom nadol. Je 
to dôsledok najmä konsolidácie verejných financií v krajinách EÚ, ktorá negatívne pôsobí na 
ekonomický rast najväčších obchodných partnerov Slovenska. Pokračujúca nepriaznivá 
situácia na trhu práce v kombinácii s pomalým rastom miezd budú naďalej brzdiť domácu 
spotrebu. Zároveň sa nepredpokladá podobne silný impulz v exporte ako v roku 2012, kedy  
bola spustená nová linka v automobilovom priemysle.  

Tab 7: Makroekonomická prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy  

Ukazovateľ (v %) Skut. Prognóza  
(január 2013) 

Rozdiel oproti  
septembru 2012 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 

HDP, reálny rast 2,0 1,2 2,9 3,3 3,6 -0,5 -0,9 -0,6 -0,3 
Inflácia, priemerná ročná; CPI 3,6 2,3 2,4 2,4 2,3 -0,1 -0,8 0,3 0,2 
Nominálna mzda, rast 2,4 2,3 3,5 4,4 4,7 0,0 -1,1 -0,9 -0,5 
Reálna mzda, rast -1,2 0,1 1,1 1,9 2,3 0,0 -0,3 -1,1 -0,8 
Zamestnanosť (ESA), rast 0,1 -0,5 0,5 0,7 0,8 -0,1 -0,6 -0,2 -0,1 
Miera nezamestnanosti (VZPS) 13,9 14,3 13,8 13,0 12,1 0,0 0,4 0,3 0,0 
Spotreba domácností, reálny rast -0,6 -0,1 1,5 2,6 3,2 -0,5 -0,8 -1,7 -1,3 
Investície, reálny rast -3,7 2,3 3,3 2,4 2,0 -1,6 -4,3 5,2 0,4 
Export tovarov a služieb, reálny rast 8,6 3,3 4,9 4,8 4,7 1,1 -1,3 0,4 0,2 

       
Zdroj: MF SR 

9  Prezentovaná stratégia by mala preukázať, že pomocou opatrení sa podarí splniť ciele potrebné pre zrušenie 
procedúry nadmerného deficitu. EK (jarná prognóza) odhaduje na báze nemenných politík pre Slovensko deficit 
3,0% HDP v roku 2013 a 3,1% HDP pre rok 2014. Prognózy sú blízko referenčnej úrovne, preto sa v tejto fáze 
neočakáva zo strany EK silnejšia potreba špecifikácie opatrení.  
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Vývoj ekonomiky Slovenska bude vzhľadom na jej otvorenosť ovplyvňovať najmä vývoj 
u našich najvýznamnejších obchodných partnerov. Indikátory ekonomického sentimentu v 
Nemecku, ako najväčšieho partnera nabádajú k opatrnému optimizmu.  

Graf 5:  Očakávania v Nemecku  Graf 6:  Prognózy reálneho rastu Slovenska na 
roky 2013 a 2014 

 

 

 
Zdroj:  ZEW,  CESifo   Zdroj:  MMF, EK, MF SR, NBS 

 
Makroekonomické predpoklady rozpočtu prešli štandardnou procedúrou hodnotenia vo 
Výbore pre makroekonomické prognózy dňa 29. januára 2013. Aktuálny ekonomický vývoj je 
však naďalej poznačený neistotou. Najnovšie prognózy vybraných inštitúcií však v roku 2013 
a 2014 aj po zohľadnení aktuálnejších informácií nepredpokladajú výrazne odlišný vývoj.  
V prípade prognózy Národnej banky Slovenska (NBS) revidovaný odhad odráža horšiu situáciu 
v domácej ekonomike, najmä na trhu práce.  
 
Celkový pohľad na prognózy ekonomického vývoja sa po zohľadnení aktuálnych informácií 
výrazne nemení v porovnaní s predpokladmi vo východiskách, riziká sú viac vybilancované, 
stále však existuje väčšia pravdepodobnosť revízie odhadov smerom k zhoršeniu 
s negatívnym vplyvom na rozpočet. 

4.2  Prognóza daňových a odvodových príjmov 
 
Aktuálna prognóza daňových a odvodových príjmov je ovplyvnená predovšetkým vývojom 
makroekonomického prostredia. V tejto fáze rozpočtového procesu neboli prijaté v tejto 
oblasti žiadne nové konsolidačné opatrenia, prognóza však zohľadnila dve legislatívne zmeny 
s trvalým vplyvom. V roku 2016 dosiahne podiel daní a odvodov na HDP rovnakú úroveň ako 
v roku 2012, a to aj napriek prijatiu viacerých opatrení zvyšujúcich príjmy v roku 2013.  
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Tab 8: Vývoj podielu daní a odvodov  (ESA95, %HDP)  
  2012 2013OS 2014V 2015V 2016V 

1. Daňové príjmy v základnom scenári 25,4 26,7 25,9 25,8 25,5 
2. Nová legislatíva oproti RVS 2013-2015 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 

 - z toho trvalé opatrenia 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 

 - z toho dočasné opatrenia  -  -   -   -   -  
3. Ostatné jednorazové efekty 0,1  -   -   -   -  
Spolu 25,5 26,7 25,9 25,5 25,5 

    
Zdroj: MF SR, RRZ 

V porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2013-2015 došlo k zníženiu 
celkových daňových a odvodových príjmov. Hlavným dôvodom je zhoršenie odhadu 
ekonomického vývoja v súlade s prognózou Výboru pre makroekonomické prognózy. Druhý 
faktorom bolo zapracovanie legislatívnych vplyvov, najmä automatického zníženia sadzby 
dane z pridanej hodnoty z 20 na 19% v roku 2015 ako dôsledok predpokladaného zníženia 
deficitu pod 3% v roku 201310. Posledným vplyvom je nová legislatíva týkajúca sa podielu na 
vybraných finančných prostriedkoch do EÚ. Sadzba klesne z 25% na 15% od roku 2014, čo sa 
prejaví aj v nižšom výbere. Ostatné zmeny vyplývajú zo spresnení odhadov.  
 
Tab 9: Aktualizácia daňovo-odvodových prognóz oproti RVS 2013-2015  

  2012 2013OS 2014V 2015V 2012 2013OS 2014V 2015V 

  mil. eur %HDP 

Daňové a odvodové príjmy -11 -365 -709 -1 055 0,0 -0,5 -0,9 -1,3 

  vývoj makroekonomického prostredia -38 -394 -583 -721 -0,1 -0,5 -0,8 -0,9 

  legislatívne vplyvy 0 0 -13 -243 0,0 0,0 0,0 -0,3 

       z toho zníženie sadzby DPH na 19% 0 0 0 -229 0,0 0,0 0,0 -0,3 

      z toho podiel na vybr. fin. prostr. EÚ 0 0 -13 -14 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ostatné úpravy v prognóze 27 29 -112 -89 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

            Zdroj: MF SR, RRZ 

 
Daňová prognóza bola predmetom rokovania Výboru pre daňové prognózy dňa 6. februára 
2013. V danom čase nebola ešte známa skutočnosť za niektoré významné dane, napr. DPH 
alebo daň z príjmov právnických osôb.  Odhad daní notifikovaných Eurostatu ku koncu marca 
bol vyšší o približne 60 mil. Eur v porovnaní s tým, čo sa očakávalo pri prognóze v januári 2013. 
Vyšší odhad sa týkal najmä DPH (48 mil. Eur), ktorý sa tak pravdepodobne pozitívne 
premietne do najbližšej aktualizácie daní (nad rámec vplyvu zmeny 
makroekonomickej prognózy). V prípade DPPO budú prvé spresnené odhady dostupné až 
pri júnovej aktualizácii. 
 

10  Táto zmena vyplýva z prechodných ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty, kde bola sadzba dane zvýšená 
z 19% na 20% len do doby zníženia salda pod 3% HDP. 
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Medzi rizikami daňovej prgnózy zostáva zhoršenie makroekonomického vývoja a 
množstvo legislatívnych zmien prijatých ako súčasť konsolidačného balíčka pre rok 
2013. Momentálne nie sú k dispozícii údaje potrebné k zhodnoteniu efektu prijatých opatrení 
konsolidačného balíčka11 obsiahnutého v rozpočte verejnej správy na roky 2013-2015, preto je 
náročné posúdiť, do akej miery tieto ovplyvnia ďalší vývoj na príjmovej strane rozpočtu. 

4.3 Konsolidačné opatrenia 
 
Z pohľadu kredibility rozpočtovej stratégie je nutné, aby bola podložená konkrétnymi  
opatreniami, vrátane zmien v legislatíve a ich predpokladaného vplyvu na príjmovú resp. 
výdavkovú stranu rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že východiská sú prvou fázou 
rozpočtového procesu, vláda nepredstavila konkrétny zoznam všetkých potrebných opatrení. 
Tie by mali byť špecifikované najneskôr v návrhu rozpočtu predkladaného do parlamentu na 
jeseň tohto roka.  
 
Celková potreba opatrení v porovnaní so scenárom bez zmeny politík dosahuje v roku 2014 
úroveň 1,0% HDP s nárastom do roku 2016 na úroveň 1,8% HDP. Časť opatrení v celkovej výške 
0,3 % HDP v roku 2014 až 0,7% v roku 2016 je už zapracovaná v návrhu východísk. Opatrenia 
pozostávajú najmä z úspor v mzdových výdavkoch v celom sektore verejnej správy a čiastočne 
v dotáciách a kapitálových výdavkoch (viac v boxe 3).  
 
Berúc do úvahy vyššie uvedené opatrenia premietnuté vo východiskách rozpočtu, na splnenie 
stanoveného rozpočtovaného cieľa je potrebné prijať v roku 2014 dodatočné opatrenia v 
celkovej výšky 566 mil. eur (0,7% HDP). Za predpokladu, že budú trvalého charakteru, 
v roku 2015 je potrebné nájsť dodatočných  403 mil. Eur (0,5% HDP), čím by sa podarilo 
splniť cieľ aj pre rok 2016. 
 
Tab 10: Celková potreba konsolidačných opatrení v rokoch 2014-2016  
  2014V 2015V 2016V 2014V 2015V 2016V 
  mil. eur %HDP 

Celková potreba opatrení 811 1 346 1 571 1,0 1,6 1,8 
Opatrenia zapracované vo Východiskách RVS 2014-2016 245 376 624 0,3 0,5 0,7 
Potrebné opatrenia nad rámce Východísk 566 970 947 0,7 1,2 1,1 

medziročná zmena  403 -23  0,7 0,5 0,0 
        

 
Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Medzi ďalšie možné konsolidačné opatrenia vláda zaraďuje najmä: optimalizácia úradov 
štátnej správy (Program ESO), efektívnejší výber daní (boj proti daňovým únikom), adresnosť 
v systéme sociálnych dávok, zastavenie zadlžovania nemocníc  a efektívnejšie vynakladanie 
výdavkov v zdravotníctve. V tejto fáze však nie sú k dispozícii žiadne konkrétne opatrenia 
a vyčíslenie ich vplyvov, takže ich nie je možné detailnejšie zanalyzovať. 

11  Majú sa na mysli najmä tieto opatrenia: zvýšenie dani z príjmov pre FO na 25% pre príjmy nad 3 311 
eur/mesačne, zvýšenie sadzby pre DPPO z 19% na 23%,  zosúladenie max. vymeriavacieho základu pre platenie 
poistného na sociálne a zdravotné poistenie (5-nás. priemernej mzdy), zvýšenie min. vymeriavacieho základu 
pre SZČO na 50% priemernej mesačnej mzdy, zvýšenie odvodovej povinnosti z príjmov z dohôd. 
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BOX 3: Návrh konsolidačných opatrení v rokoch 2014 – 2016 
 
Na strane príjmov sa počíta s príjmom z predaja núdzových zásob ropy prostredníctvom 
špecializovanej agentúry mimo sektor verejnej správy. Oproti pôvodnému návrhu, kedy sa očakávalo, 
že predaj bude realizovaný v priebehu rokov 2013-2015 a to vo výške 160 mil. eur v každom roku, sa 
tento uskutoční v rokoch 2013 a 2014, čím sa navýšia príjmy v roku 2014 (celkový efekt 320 mil. eur) 
a v roku 2015 dôjde k automatickému výpadku (-160 mil. eur). Navyše sa predpokladá, že vzhľadom na 
výsledky roka 2012 v rámci nedaňových príjmov na úrovni ostatných subjektov VS (obce, VÚC 
a verejné vysoké školy), sa tieto premietnu aj do nasledujúcich rokov (bez vplyvu na ich výdavky). 
 
Väčšina výdavkových položiek sa rozpočtuje na úrovni roka 2013, vrátane osobných výdavkov. 
Východiská predpokladajú úsporu na dotáciách a to v rozmedzí 50 až 66 mil. Eur. Blížiace sa 
komunálne voľby v roku 2014 a s tým súvisiace zmeny vo výdavkových preferenciách obcí sa 
zohľadnili presunutím časti kapitálových výdavkov z roka 2015 do roku 2014.  
 
Tab 11:  Návrh konsolidačných opatrení v rokoch 2014-2016 (ESA 95, mil. eur)* 
  2014V 2015V 2016V 
Príjmy VS 181 -113 78 
 - príjmy z predaja núdzových zásob ropy 160 -160 0 
 - ostatné zmeny 21 47 78 
Výdavky VS 63 489 546 
 - mzdové náklady 104 302 507 

 - štátny rozpočet 78 164 252 
 - ostatné zložky VS 27 138 255 

 - dotácie 50 60 66 
 - kapitálové výdavky obcí -93 94 -51 
 - iné 2 33 24 
OPATRENIA CELKOM 245 376 624 
 (v % HDP) 0,3 0,5 0,7 

z toho  jednorazové 160 -160 0 

trvalé 85 536 624 

 * voči scenáru bez zmeny politík vychádzajúceho z aktuálneho odhadu salda VS v roku 2013 Zdroj: MF SR 
 

 
Pri pohľade na medziročné zmeny výdavkov verejnej správy (tak ako sú zapracované vo 
východiskách) je možné konštatovať, že kým v roku 2013 došlo k medziročnému poklesu 
upravených výdavkov  o 2,1%, v roku 2014 sa zatiaľ očakáva nárast 2,1%. Z hľadiska štruktúry je 
rast ťahaný najmä tými výdavkami, ktoré vyplývajú z nastavenej legislatívy a aktuálneho 
makroekonomického vývoja (sociálne dávky, dávky sociálneho poistenia a pod.). V roku 2014 
sa očakáva ďalší mierny pokles  kapitálových výdavkov o 0,8%, stále však nedosiahnu ani 50% 
úrovne roka 2012. Výdavky na mzdy, tovary a služby, dotácie a ostatné bežné transfery rastú 
v roku 2014 na úrovni 0,8%, s miernym nárastom v ďalších rokoch (viac v boxe 4).  
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BOX 4: Štruktúra a vývoj na strane výdavkov rozpočtu verejnej správy 
 
Základný prehľad o vývoji výdavkov verejenej správy je možné získať po ich očistení o položky, ktoré 
nemajú vplv na saldo VS, alebo nesúvisia s aktuálnou hospodárskou politikou. Medzi takéto položky 
je možné zaradiť: 
 
• Výdavky financované z fondov EÚ – majú neutrálny vplyv na saldo rozpočtu, v rovnakej výške 

sú na strane príjmov aj výdavkov 
• Spolufinancovanie – výška výdavkov priamo súvisí s čerpaním EÚ fondov 
• Príspevky do rozpočtu EÚ - vyplývajú z dohodnutého mechanizmu 
• Úrokové náklady – sú odrazom predchádzajúcej politiky a podmienok na finančných trhoch, 

ktoré vláda nedokáže v danom roku výrazne ovplyvniť. 
• Poistné platené štátom – ide o položku, ktorá sa v rovnakej výške objaví aj na strane príjmov 

(bez poistného do 2.piliera) a v metodike ESA95 sa nekonsoliduje 
 
Takto upravené výdavky je možné ďalej členiť do rôznych kategórií. Nižšie uvedená tabuľka člení 
bežné výdavky podľa toho, do akej miery sú ovplyvnené existujúcou legislatívou (sociálne dávky, 
dávky poistenia,...) a do akej miery je ich možné ovplyvniť samotným rozhodnutím vlády (mzdy, 
tovary a služby, dotácie, ostatné bežné transfery). Samostatnou kategóriou zostávajú kapitálové 
výdavky. 
 

Tab 12: Výdavky verejnej správy (ESA95, v mil. eur)    
  2012S 2013 OS 2014 V 2015 V 2016 V 

Celkové výdavky 26 758 27 314 27 253 27 613 29 401 

- EÚ výdavky 807 1 484 1 035 543 1 646 

- spolufinancovanie k EÚ 416 637 597 432 386 

- odvody do rozpočtu EÚ 556 652 647 667 686 

- platené úroky 1 323 1 416 1 443 1 584 1 775 

- poistné platené štátom 1 599 1 526 1 475 1 511 1 564 

Upravené výdavky 22 057 21 598 22 057 22 876 23 344 

medziročná zmena (%)  -2,1 2,1 3,7 2,0 

z toho: prevádzkové 9 626 9 320 9 392 9 560 9 659 

medziročná zmena (%)  -3,2 0,8 1,8 1,0 

z toho: dané legislatívou 11 204 11 696 12 087 12 583 13 111 

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

z toho: kapitálové 1 227 582 578 732 574 

medziročná zmena (%)   -52,5 -0,8 26,8 -21,6 

    Zdroj: MFSR, RRZ 

 
Detailný prehľad všetkých výdavkov a ich zaradenie do príslušných kategórií je uvedený v prílohe č. 3. 
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Prezentované konsolidačné opatrenia sú v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2013 až 
201512. Stratégia pozostáva predovšetkým zo zmrazenia osobných výdavkov v celom verejnom 
sektore, vrátane miestnej samosprávy. Rovnako sa utlmili investície, ktoré v roku 2016 
dosiahnu len 47% úrovne roka 2012. Znižovanie deficitu na úkor kapitálových výdavkov sa tak 
nepriaznivo premieta do ekonomického rastu krajiny.  
 
Pri pohľade na štruktúru výdavkov je tiež možné konštatovať, že pokiaľ nedôjde k ďalším 
úsporám na prevádzkových výdavkoch tak ako to vláda deklaruje, významnejšie úspory je 
možné dosiahnuť len zmenou legislatívy týkajúcej sa štátnych sociálnych dávok, dávok zo 
sociálneho zabezpečenia a v zdravotníctve. Alternatívou voči úsporam na strane výdavkov je 
získanie zdrojov na príjmovej strane rozpočtu.  
 
Z pohľadu kredibility načrtnutej konsolidácie je nutné konštatovať, že riziká platné pre 
schválený rozpočet na rok 2013 platia aj v súčasnosti. Podstatná časť konsolidácie je na strane 
miestnej samosprávy. V súčasnosti nie sú dostupné nové údaje o schválených rozpočtoch obcí 
na rok 2013, preto nie je možné vyhodnotiť, či obce premietli vo svojich plánoch podpísané 
memorandum medzi vládou a ZMOS. Rizikom teda naďalej zostáva schopnosť vlády ovplyvniť 
hospodárenie obcí tak, aby bola dosiahnutá želaná úspora. 

4.4 Konsolidačné úsilie 
 

Vláda si svoje ciele stanovuje v podobe salda verejnej správy v metodike ESA95. Jednoduché 
porovnávanie medziročnej zmeny týchto deficitov nepostačuje pre vyhodnotenie, či vláda 
medziročne viac šetrí alebo naopak uvoľňuje fiškálnu disciplínu. Z niektorých príjmov môžu 
prameniť budúce záväzky a niektoré príjmy či výdavky môžu mať jednorazový charakter. 
Takéto opatrenia neznamenajú trvalú zmenu v bilancii rozpočtu, a teda nemožno ich 
vyhodnotiť ako konsolidačné opatrenie. Rovnako saldo rozpočtu pozitívne alebo negatívne 
ovplyvňuje ekonomický vývoj (cyklus), ktorý je potrebné očistiť. 
 
Pri vyhodnocovaní je tiež potrebné posudzovať krátkodobý a dlhodobý vplyv na verejné 
financie. Aj keď niektoré prijaté opatrenia môžu mať vplyv v dlhodobom horizonte, koncept 
konsolidačného úsilia je zameraný na krátkodobý horizont pokrývajúci rozpočet. Z tohto 
dôvodu nezachytáva a ani nie je jeho ambíciou zachytávať možné zmeny štrukturálneho salda 
v dlhodobom horizonte (napr. zmenou parametrov v priebežnom dôchodkovom systéme). 
Ucelený pohľad na opatrenia vlády, vrátane dlhodobých vplyvov, zachytáva komplexnejší 
indikátor udržateľnosti. Indikátor dlhodobej udržateľnosti je súčasťou pravidelných správ 
o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.  
 
V roku 2012 sa dosiahlo v porovnaní s rokom 2011 zlepšenie štrukturálneho salda o 0,5% 
HDP, a to aj napriek tomu, že deficit za rok 2012 je medziročne nižší o 0,7% HDP. 
Negatívny príspevok vyšších platených úrokov a výstavby diaľnic (v celkovej výške 0,7% HDP) 

12  Opatrenia sú vyčísľované voči scenáru bez zmeny politík, preto aj opatrenia, ktoré už boli zapracované v RVS 
2013-2015 sa javia ako nové. 
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bol kompenzovaný pozitívnym príspevkom jednorazových vplyvov (0,7% HDP) 13 a znížením 
príspevkov do II. piliera v štvrtom kvartáli 2012 (0,2% HDP). 
 
Vláda aj v roku 2013 pokračuje v konsolidačnom úsilí. Pod zlepšenie štrukturálneho 
primárneho salda v roku 2013 o 0,8% HDP sa podpisuje viacero faktorov. V prvom rade sa 
znižuje samotný schodok verejnej správy v roku 2013 o 1,4% HDP na 2,9% HDP. Pretrvávajúca 
makroekonomická kríza drží ekonomiku pod svojou dlhodobou úrovňou, čím sa cyklická 
zložka prehlbuje a negatívne vplýva na deficit 0,5% HDP. Splnenie cieľa v roku 2013 bolo 
možné len vďaka jednorazovým opatreniam s medziročným pozitívnym vplyvom 0,7% HDP, 
čo je potrebné odrátať. Rovnako je potrebné zohľadniť aj pokles nákladov spojených 
s kapitalizačným pilierom dôchodkového systému o 0,5% HDP.  
 
 

Graf 7: Konsolidačné úsilie (%HDP) 

 
Zdroj: RRZ 

 
V roku 2014 sa očakáva, že deficit verejnej správy sa medziročne zníži o 0,3% HDP, ktorému 
zodpovedá zlepšenie štrukturálneho primárneho deficitu vo výške 0,4% HDP. 
Najvýraznejší pozitívny efekt má pokles jednorazových opatrení (medziročne o 0,4% HDP). 
Ten je tlmený postupným uzatváraním sa ekonomického cyklu (0,2% HDP medziročne),  
mierne rastúcimi nákladmi na financovanie dlhu (o 0,1 % HDP) a výdavkami z PPP projektov 
na financovanie diaľnic (0,1% HDP). 
 
 
 
 
 
 

13 Predovšetkým započítaním starých dlhov nemocníc a železníc vo výške 0,9% HDP do deficitu v roku 2011. 
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Tab 13: Konsolidačné úsilie vlády a výpočet fiškálneho impulzu (ESA95, % HDP) 

  2010 2011 2012 2013OS 2014V 2015V 2016V 

1. Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -7,7 -5,1 -4,3 -2,9 -2,6 -2,0 -1,3 
2. Cyklická zložka -0,4 -0,1 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 
3. Jednorazové efekty -0,2 -0,3 0,3 1,0 0,6 0,1 0,0 

 - možnosť výstupu z II. piliera   0,1 0,3    
 - dočasné zvýšenie NČZD u DPFO -0,3       
 - daň z emisných kvót  0,0      
 - príjmy Sociálnej poisťovne z oddlženia zdravotníctva  0,1      
 - príjem DPH z PPP projektu  0,3      
 - príjmy z telekomunikačných licencií  0,1      
 - odpustenie pohľadávok voči nefinančným spoločnostiam -0,1       
 - povodne -0,2       
 - časové rozlíšenie záväzkov nemocníc a želez. spoločností 0,4 -0,9      
 - mimoriadny odvod bankového sektora   0,1     
 - rozšírený odvod bankového sektora   0,1 0,1 0,1 0,0  
 - osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach   0,0 0,1      
- digitálna dividenda    0,2    
 - predaj ropných rezerv    0,2 0,4   
 - NFV Cargo   0,0 0,0 0,0 0,0  
 - NFV VHV, š.p.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
- NFV mestu Žilina  0,0      

4. Vplyv platených úrokov -1,3 -1,6 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -2,1 
5. Výstavba diaľnic a rýchlostn. ciest mimo VS 0,7 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
6. Vplyv II. piliera -1,2 -1,2 -1,0 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 
7. Cyklicky upravené primárne saldo 
o jednorazové efekty a 2.pilier (1-2-3-4-5-6) -5,2 -2,1 -1,6 -0,8 -0,4 0,7 1,4 

Konsolidačné úsilie (medziročná zmena r.7) -1,2 3,1 0,5 0,8 0,4 1,1 0,7 
p.m.1 Zvýšenie DPH z 19% na 20%  0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 
8. Cyklicky upravené primárne saldo 
o jednorazové efekty a 2.pilier (7-pm1) -5,2 -2,4 -1,9 -1,1 -0,7 0,4 1,4 

p.m.2: Konsolidačné úsilie (vrátane pm 1) -1,2 2,8 0,5 0,8 0,4 1,4 0,7 
9. Vplyv vzťahov s EÚ 2,1 2,4 1,9 3,8 3,4 2,2 1,8 

- príjmy z rozpočtu EÚ 2,9 3,3 2,8 4,8 4,3 3,2 2,7 
- odvod do rozpočtu EÚ 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 

10. Saldo vrátane EÚ efektu a PPP (7-9) -7,3 -4,5 -3,5 -4,6 -3,8 -1,5 -0,4 
11. Fiškálny impulz (medziročná zmena r.10) -2,1 2,8 1,0 -1,1 0,9 2,2 1,1 
p.m.5: Produkčná medzera -1,2 -0,4 -0,4 -1,4 -0,9 -0,6 0,1 

     
Zdroj: RRZ, MF SR 

 
V rokoch 2015 a 2016 dosiahne tempo konsolidácie v priemere 0,9% HDP a to najmä 
v dôsledku neustáleho poklesu deficitu verejnej správy. Výpočet predpokladá, že v týchto 
rokoch sa zníženie deficitu uskutoční prostredníctvom trvalých opatrení.  
 

 

BOX 5: Alternatívny prístup merania konsolidácie 
 
V súčasnosti sa v dokumentoch MF SR (Program stability) a RRZ (hodnotenie rozpočtu a východísk) 
používajú na ilustráciu úsilia vlády dva indikátory: veľkosť konsolidačných opatrení a konsolidačné 
úsilie. Oba indikátory sú prezentované samostatne, pričom pre čitateľa nie je vždy jednoduché odlíšiť 
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tieto indikátory a vybrať si pre účely svojej interpretácie ten „správny“.  
 
Oba prístupy majú svoje výhody aj nevýhody, pričom však ani jeden z nich neposkytuje tú informáciu, 
ktorá sa od nich očakáva – skutočnú potrebu opatrení a príspevok k trvalému zlepšeniu štrukturálneho 
salda. 
 

• Veľkosť konsolidačných opatrení (VKO) vyjadruje výšku potrebnej konsolidácie ako rozdiel 
medzi želaným saldom a saldom verejných financií za predpokladu nezmenených politík, t.j. že 
by vláda neurobila žiadny legislatívny zásah (no policy change scenario – NPC). Neberie do 
úvahy vplyv mimo kontrolu vlády (napr. cyklus, platené úroky) 

 
• Konsolidačné úsilie (KÚ) medziročne porovnáva saldá očistené o jednorazové vplyvy, vplyv 

hospodárskeho cyklu, druhého piliera, úrokov a iné vplyvy. Neberie do úvahy vývoj za 
predpokladu nezmenených politík. 

 
Alternatívnou možnosťou výpočtu nového konsolidačné úsilia (NKÚ) by mohla byť výsledkom 
kombinácie výhody doteraz používaného čistého konceptu KÚ, ktorý je doplnený o vplyv vývoja 
verejných financií za predpokladu nezmenených politík (ako pri VKO). 
 
Tab 14: Porovnanie jednotlivých prístupov         

NPC scenár na roky 2012 až 2015 (% HDP) 2013 2014 2015 2016 

1. NPC saldo verejných financií -2,94 -3,65 -3,65 -3,11 

2. z toho: cyklus, jednorazové efekty, úroky, 2.pilier, iné -2,58 -2,55 -2,64 -2,72 

3. Očistené NPC saldo verejných financií (1-2) -0,36 -1,09 -1,01 -0,39 

Rôzne spôsoby merania konsolidácie (% HDP) 2013 2014 2015 2016 

4. Saldo verejných financií -2,94 -2,60 -2,00 -1,29 

5. z toho: cyklus, jednorazové efekty, úroky, 2.pilier, iné -2,14 -2,22 -2,72 -2,68 

6. Očistené saldo verejných financií (4-5) -0,80 -0,38 0,72 1,39 

7. Konsolidačné úsilie (medziročná zmena riadku 6)   0,4 1,1 0,7 

8. Veľkosť konsolidačných opatrení - kumulatívne (4-1) 0,0 1,0 1,6 1,8 

9. Veľkosť konsolidačných opatrení - medziročne (zmena r.8)   1,0 0,6 0,2 

10. Konsolidačné úsilie - nový koncept - kumulatívne (6-3) -0,4 0,7 1,7 1,8 

11. Konsolidačné úsilie - nový koncept - medziročne (zmena r.10)   1,1 1,0 0,1 

12. Nominálne HDP v mld. eur 73,8 77,5 81,7 86,3 
 
Rozdiel medzi súčasnou a navrhovanou definíciou konsolidačného úsilia spočíva v prihliadnutí na NPC 
scenár. Súčasný koncept kvantifikuje konsolidáciu v roku 2016 ako zlepšenie očisteného salda na úrovni 
0,7% HDP. Ak vezmeme do úvahy očakávané zlepšenie očisteného salda za predpokladu nečinnosti 
vlády z úrovne -1,0% na -0,4% HDP, celková vládna medziročná konsolidácia je na úrovni 0,1% HDP. 
Dôvodom je, že aj keď došlo k zlepšeniu očisteného salda o 0,7% HDP, takmer celý tento efekt je možné 
pripísať pozitívnemu vývoju očisteného NPC salda. Reálny príspevok vlády je tak len na úrovni 0,1% 
HDP. 
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4.5 Riziká pre naplnenie strednodobých cieľov 
 
 
Pre naplnenie strednodobých cieľov neboli dostatočne špecifikované opatrenia na ich 
dosiahnutie. Tie budú predstavené najneskôr pri návrhu rozpočtu predloženom na rokovanie 
parlamentu. Rada zverejní v novembri tohto roka aj druhú hodnotiacu správu, predmetom 
ktorej bude vládou schválený Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016.  
 
Riziká pre naplnenie strednodobých cieľov budú vo veľkej miere závisieť od vývoja v roku 2013. 
V tejto fáze rada identifikovala naledujúce riziká: 
 

• Celkový pohľad na prognózy ekonomického vývoja sa po zohľadnení aktuálnych 
informácií výrazne nemení v porovnaní s predpokladmi vo východiskách a programe 
stability, riziká sú v porovnaní so situáciou pred schválením rozpočtu na roky 2013 až 
2015 viac vybilancované, stále však existuje väčšia pravdepodobnosť revízie 
odhadov smerom k zhoršeniu s negatívnym vplyvom na rozpočet.  

 
• Medzi rizikami daňovej prognózy zostáva zhoršenie makroekonomického vývoja a 

množstvo legislatívnych zmien prijatých ako súčasť konsolidačného balíčka pre 
rok 2013. 

 
• Rozpočty obcí a vyšších územných budú vo výraznej miere napomáhať konsolidáci. 

Úspešnosť tejto stratégie sa čiastočne preukáže už v roku 2013. Aj napriek prípadnému 
úspechu v roku 2013 je stále otázne, či sa bez dodatočných opatrení tempo zlepšovania 
hospodárenia samosprávy podarí dodržať aj v rokoch 2014 až 2016. 

 
• Podobne ako v rozpočte na rok 2013, aj v ďalších rokoch sa v zdravotníctve neberú do 

úvahy potenciálne nárasty záväzkov nemocničných zariadení.  
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5. Hodnotenie rozpočtu vo vzťahu k fiškálnym pravidlám 
 
Tvorba rozpočtu verejných financií na Slovensku musí rešpektovať nielen domáce fiškálne 
pravidlá, ale aj rozpočtové obmedzenia vyplývajúce z členstva v eurozóne. Najdôležitejšou 
domácou legislatívou je ústavný zákon 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Na 
európskej úrovni ide najmä o plnenie požiadaviek Paktu stability a rastu (a súvisiacich 
nariadení) a Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii (tzv. 
fiškálny kompakt).  
 
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti definuje domáce pravidlá rozpočtovej 
zodpovednosti. Najdôležitejšou úpravou je určenie limitu dlhu verejnej správy. Okrem “dlhovej 
brzdy” zákon obsahuje aj osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu a predpokladá aj limit 
verejných výdavkov, ktorý by mal byť definovaný neskôr. 
 

V roku 2013 a 2014 je najzásadnejším záväzkom SR zníženie a udržanie deficitu verejných 
financií pod 3% z HDP, čím by došlo k odstráneniu procedúry nadmerného deficitu. 
V opačnom prípade bude čeliť finančným sankciám. V súčasnosti je veľmi skoro hodnotiť vývoj 
v roku 2013, odhad MFSR sa však aj napriek niektorým už zmaterializovaným rizikám 
nezmenil, najmä vďaka prijatým opatreniam. RRZ rovnako odhaduje, že cieľ pre rok 2013 je 
dosiahnuteľný, avšak bude potrebné pravdepodobne prijať ešte dodatočné opatrenia. Riziká sú 
však v súčasnosti už viac vybilancované. Pre rok 2014 bude potrebné v ďalšej fáze rozpočtového 
procesu opatrenia dostatočne vyšpecifikovať.  
 

Ďalšou požiadavkou je, aby navrhnutá rozpočtová stratégia bola založená na postupnej 
konsolidácii smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu (MTO). Medziročné zlepšenie 
štrukturálneho salda (očisteného o jednorazové, resp. dočasné opatrenia) by malo dosiahnuť 
0,5% HDP. Program stability definuje strednodobý cieľ ako štrukturálny deficit vo výške 0,5% 
HDP v roku 2018, pričom navrhnuté tempo konsolidácie je podľa odhadov MFSR aj RRZ 
v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu (minimálne konsolidačné úsilie vo výške 0,5% 
HDP ročne). 
 

Výdavkový benchmark je nový nástroj, ktorým by sa malo zabezpečiť splnenie 
strednodobého cieľa. Cieľom výdavkového benchmarku je zabezpečiť rast výdavkov, ktorý 
nepresiahne strednodobý rast potenciálu ekonomiky. Prekročenie je možné jedine v prípade, 
že vyššie výdavky sú kryté zámernými zásahmi na strane príjmov. Podobne, ako v prípade 
MTO sa predpokladá, že by sa mal pohybovať v rozmedzí, ktoré mu definuje Pakt stability 
a rastu14. 
 

V kontexte pravidiel EÚ Slovensko dlhodobo spĺňa dlhové kritérium stanovené vo výške 60% 
HDP, rovnako tomu bude aj v ďalšom období.  
 
Z pohľadu národných fiškálnych pravidiel má dôležité postavenie ústavný limit pre dlh verejnej 
správy. Vrchný limit dlhu je na úrovni 60% HDP, sankčné pásma však začínajú už od 
prekročenia hranice 50% HDP.  
 

14 Výpočet je prezentovaný v Programe stability na roky 2013 až 2016. 
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V roku 2012 dosiahol dlh verejnej správy úroveň 52,1% HDP, čím bola prekročená prvá hranica 
dlhu. Prognóza dlhu pri splnení stanovených fiškálnych cieľov kulminuje na úrovni 56,7% HDP 
v roku 2015 s následným miernym poklesom v roku 2016. Pokiaľ by sa naplnil načrtnutý 
scenár v rozpočte, tak v roku 2015 by malo dôjsť k viazaniu výdavkov v štátnom 
rozpočte vo výške 3% a návrh rozpočtu na rok 2016 by už nemal obsahovať nárast 
výdavkov (vrátane fondov sociálneho zabezpečenia).  
 

Graf 8:  Prognóza dlhu a hranice dlhovej brzdy (%HDP) 

 
Zdroj: RRZ 

 

 
BOX 6: Predpokladaný vývoj dlhu a limitné hodnoty pre dlhovú brzdu stanovené zákonom 
493/2011 Z.z. 

• Na konci roka 2012 dosiahol dlh verejnej správy výšku 52,1% HDP a prekročil tak prvú hranicu 
definovanú ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. K tejto hranici sa viažu 
sankcie, ktoré predstavujú písomné zdôvodnenie ministra financií adresované národnej rade, 
v ktorom objasní dôvody prekročenia verejného dlhu a zároveň predloží návrh na jeho korekciu. 

• Na základe predpokladaného vývoja dlhu sa očakáva, že v roku 2013 by dlh dosiahol 54,8% HDP, 
čím by sa prekročil druhý limit stanovený pre dlh VS (53% HDP) . Vláda bude povinná predložiť 
návrh opatrení na zníženie dlhu a zároveň sa znížia platy členov vlády na úroveň 
v predchádzajúcom roku. 

• V rokoch 2014 -2016 by sa mal dlh pohybovať v rozpätí tretieho limitu ( 55% až 57% HDP) a to vo 
výške 56,3% HDP na konci roka 2014, následne stúpne až na 56,7% na konci roka 2015 
a v roku 2016 sa očakáva jeho pokles na 55,9% HDP.  To si vyžiada viazanie výdavkov vo výške 
3% celkových výdavkov v schválenom rozpočte na rok 2015 znížených o náklady na správu dlhu, 
prostriedky EÚ vrátane spolufinancovania, transfery Sociálnej poisťovni, výdavky na likvidáciu 
škôd spôsobených pohromami a to od prvého mesiaca po zverejnení dlhu (pravdepodobne od mája 
príslušného roka). Vláda tiež nemôže predložiť parlamentu návrh rozpočtu na rok 2016 
s medziročným nárastom konsolidovaných výdavkov s vyššie uvedenými výnimkami. Okrem vyššie 
uvedeného budú samosprávy nutné predložiť na rok 2016 rozpočty, kde sa výdavky budú 
rozpočtovať maximálne vo výške výdavkov predchádzajúceho roka okrem výdavkov spojených na 
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a spolufinancovanie s EÚ.  
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Príloha č. 1 – Vývoj rozpočtu v roku 2012  

 
  

Tab 15: Rozdiely oproti rozpočtu 2012 mil. Eur %HDP
SCHVÁLENÝ SCHODOK VS -3 323,7 -4,65
Daňové a odvodové príjmy -392,1 -0,55

výpadok daní a odvodov (bez legislatívy) -680,4 -0,95
vplyv konsolidačných opatrení 288,3 0,40
 - zníženie príspevkov do kapitalizačného piliera z 9% na 4% 146,4 0,20
 - otvorenie kapitalizačného piliera 46,4 0,06
 - mimoriadny odvod a rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore 63,2 0,09
 - osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 32,6 0,05
 - zvýšenie registračnej dane z automobilov a zvýšenie odvodov z číselných lotérií -0,3 0,00

Jednorazové príjmy a výdavky -91,4 -0,13
výpadok príjmov z predaja emisných kvót -14,8 -0,02
vyššie dotácie na environmentálne projekty -12,6 -0,02
výpadok príjmov z predĺženia telekomunikačnej licencie -24,0 -0,03
výpadok príjmu z digitálnej dividendy -40,0 -0,06

Dividendy a iné nedaňové príjmy štátneho rozpočtu -17,7 -0,02
Dividendy FNM 27,2 0,04
Dividendy štátneho rozpočtu -44,9 -0,06

Výdavky spojené s EÚ rozpočtom 364,7 0,51
Úspora spolufinancovanie EÚ 220,7 0,31
Úspora výdavkov MDVRR (gap) 120,0 0,17
Odvody do rozpočtu EÚ 24,0 0,03

Zdravotníctvo 20,2 0,03
Nižšie výdavky poistenia 138,1 0,19
Zmena stavu pohľadávok/záväzkov 41,0 0,06
Prevzatie nového dlhu zdravotníckych zariadení -80,0 -0,11
Použitie verejných zdrojov na financovanie súkromných výdavkov -79,0 -0,11

Sociálna poisťovňa 70,9 0,10
Nižšie výdavky dôchodkového poistenia (predčasné dôchodky) 70,9 0,10

Obce 165,0 0,23
Nedaňové príjmy 45,8 0,06
Granty a transfery 82,1 0,11
Mzdové výdavky -57,5 -0,08
Nákup tovarov a služieb -82,2 -0,12
Vyššie bežné transfery -10,8 -0,02
Úspora kapitálových výdavkov 187,6 0,26

VÚC 45,9 0,06
Nedaňové príjmy 23,3 0,03
Granty a transfery 68,5 0,10
Mzdové výdavky 6,4 6,42
Nákup tovarov a služieb -20,3 -20,3
Vyššie bežné transfery -33,4 -0,05
Úspora kapitálových výdavkov 1,4 0,00

VVŠ 25,7 0,04
Nedaňové príjmy 55,9 0,08
Granty a transfery 112,7 0,16
Mzdové výdavky -18,2 -0,03
Nákup tovarov a služieb -38,7 -0,05
Vyššie bežné transfery -3,1 0,00
Vyššie kapitálové transfery -82,9 -0,12

Ostatné vplyvy 25,6 0,04
Konsolidačné opatrenia - odvod z lotérií a registračné poplatky z automobilov 6,2 0,01
Hospodárenie príspevkových organizácií 18,6 0,03
Ostatné nedaňové príjmy štátneho rozpočtu 18,9 0,03
Úspora výdavkov MDVRR (kapitálové výdavky a PPP projekty) 43,8 0,06
Štátny rozpočet - medziročný pokles pohľadávok -44,8 -0,06
MMR účty - zhoršenie hospodárenia -74,8 -0,10
Preklasifikovanie splátky NFV Vodohospodárska výstavba do príjmov 27,0 0,04
Preklasifikovanie splátky NFV Cargo do príjmov 9,8 0,01
Nesplatenie prostriedkov nemocnica Sv. Michala -46,0 -0,06
Ostatné faktory (reziduál) 67,0 0,09

AKTUÁLNY SCHODOK VS -3 106,9 -4,35
Zdroj: MFSR, RRZ
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Príloha č. 2 – Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy  
Tab 16: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy (ESA95, v mil. eur)  

  2 010 2 011 2 012 2013 OS 2014V 2015V 2016V 
Príjmy spolu 21 281,7 22 961,8 23 650,7 25 143,4 24 672,7 25 009,4 27 340,3 
Daňové príjmy 10 215,2 11 024,4 11 030,7 11 567,1 11 811,7 12 140,0 12 783,6 

Dane z produkcie a dovozu 6 679,2 7 269,2 7 057,4 7 201,2 7 228,7 7 217,3 7 533,8 
 - DPH (bez DPH - zdroja EÚ) 4 128,7 4 651,0 4 238,2 4 248,2 4 391,1 4 381,6 4 638,4 
 - Spotrebné dane 1 930,8 1 999,1 1 973,3 1 971,8 1 993,8 2 025,7 2 059,2 
 - Dane z majetku a iné 188,9 199,2 203,0 216,9 227,7 239,1 239,1 
Bežné dane z dôchodkov, majetku 3 536,0 3 755,2 3 973,3 4 365,9 4 583,0 4 922,7 5 249,8 
 - Daň z príjmov fyzických osôb 1 513,9 1 741,4 1 880,0 1 949,4 2 057,6 2 193,1 2 340,6 
 - Daň z príjmov právnických osôb 1 683,0 1 659,4 1 704,0 1 982,5 2 082,7 2 228,0 2 365,5 
 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou  152,3 143,2 167,1 187,6 189,6 242,4 284,6 
 - Daň z príjmov - emisie 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - Dane z majetku a iné 88,0 90,7 101,5 99,9 104,9 110,1 110,1 
Dane z kapitálu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 8 251,6 8 634,7 9 065,1 9 888,6 9 936,5 10 395,7 10 929,8 
Skut.príspevky na soc. zabezpečenie 8 123,0 8 513,8 8 969,5 9 798,4 9 846,0 10 305,4 10 839,5 
Imputované SSC 128,6 120,9 95,6 90,3 90,6 90,3 90,3 

Nedaňové príjmy  1 440,6 1 502,2 1 841,7 1 645,3 1 430,8 1 457,5 1 512,4 
Tržby 812,6 854,1 1 007,2 937,4 839,9 851,8 859,2 
Dôchodky z majetku, z ktorých 628,0 648,0 834,6 707,9 591,0 605,8 653,2 
 - Dividendy 445,0 476,3 623,7 600,3 480,9 462,3 467,2 
 - Úroky 160,0  163,4 57,5 55,9 87,1 125,7 

Granty a transfery 1 374,2 1 800,6 1 713,2 2 042,3 1 493,6 1 016,1 2 114,5 
z toho: z EÚ 653,0 793,0 805,4 1 483,8 1 034,9 543,0 1 645,6 

Výdavky spolu 26 328,7 26 459,5 26 757,6 27 313,9 27 253,3 27 613,1 29 400,8 
Bežné výdavky 23 940,8 24 080,0 24 858,4 25 609,4 25 927,1 26 487,9 28 793,2 

Kompenzácie zamestnancov 5 065,3 4 912,1 5 013,5 4 706,4 4 803,9 4 821,0 4 844,8 
Medzispotreba 3 200,4 3 108,0 3 087,6 2 960,1 3 145,4 3 007,3 4 568,0 
Dane 51,6 59,5 69,0 21,6 21,1 21,3 21,3 
Subvencie 893,5 862,8 993,5 906,0 878,8 875,8 838,9 
 - Dotácie do poľnohospodárstva 173,0 97,0 120,2 106,0 112,1 109,3 72,4 
 - Dotácie do dopravy 578,0 642,0 751,6 690,6 656,5 653,0 653,0 

 - železničná doprava - - - 465,0 455,0 455,5 455,5 
 - autobusová doprava - - - 219,6 200,5 196,5 196,5 

 - Ostatné 142,5 123,8 121,8 109,4 110,2 113,5 113,5 
Dôchodky z majetku 884,8 1 084,4 1 322,9 1 416,2 1 442,9 1 584,0 1 775,1 
 - Úrokové náklady 884,8 1 084,4 1 322,1 1 416,2 1 442,9 1 584,0 1 775,1 
Celkové sociálne transfery 12 797,4 12 756,7 13 291,1 13 568,4 13 880,4 14 421,0 14 985,2 
 - Soc.dávky okrem nat. soc. transf. 9 315,5 9 363,8 9 789,6 9 820,0 10 062,6 10 437,3 10 804,6 

 - Aktívne opatrenia trhu práce 104,0 72,9 57,1 38,7 18,5 14,4 1,6 
 - Nemocenské dávky 339,0 381,4 428,5 452,6 467,1 490,7 517,4 
 - Dôchod.dávky starob. a inv.poist. 5 245,0 5 391,1 5 639,5 5 892,3 6 112,5 6 405,8 6 690,2 
 - Dávky v nezamestnanosti 150,0 163,3 175,8 171,9 173,1 167,6 171,5 
 - Štátne sociálne dávky a podpora 1 340,0 1 369,0 1 375,4 1 380,9 1 463,0 1 487,5 1 499,5 

 - na prídavok na dieťa 319,0 315,1 316,0 319,8 323,9 328,9 328,9 
 - na príspevok pri nar. dieťaťa  9,0 9,0 8,9 9,4 9,4 9,4 9,4 
 - na rodičovský príspevok 334,0 352,2 343,5 354,5 368,1 384,9 384,9 
 - na dávku v hmot. núdzi  300,9 294,5 305,8 274,1 272,4 269,1 269,1 
 - na peň.prísp. na komp. 207,1 210,9 225,5 237,3 246,8 254,2 254,2 
 - ostatné 170,0 187,3 175,7 185,8 242,3 241,0 253,1 

 - Plat. poist. ustan. zákonom 1 562,2 1 444,7 1 598,5 1 525,9 1 474,7 1 511,1 1 564,2 
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 Pokračovanie Tab  16 2 010 2 011 2 012 2013 OS 2014V 2015V 2016V 
 - Natu.soc. transf.(zdravot. zariad.) 3 481,9 3 392,9 3 501,5 3 748,4 3 817,8 3 983,7 4 180,6 
Ostatné bežné transfery 1 047,7 1 296,5 1 070,5 2 030,6 1 754,7 1 757,5 1 760,0 

z toho: Odvody do roz. EÚ  520,0 522,2 556,4 652,4 647,1 667,1 685,9 
z toho: 2% z daní na VPÚ 44,0 42,0 44,7 46,6 52,0 46,5 50,1 

Kapitálové výdavky 2 387,9 2 379,5 1 909,4 1 704,5 1 326,2 1 125,3 607,7 
Kapitálové investície 1 680,9 1 462,8 1 326,1 1 137,1 681,9 542,1 501,2 
Kapitálové transfery 707,0 916,7 583,2 567,4 644,3 583,1 106,5 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -5 047,0 -3 497,7 -3 106,9 -2 170,5 -2 580,6 -2 603,7 -2 060,5 
Objem opatrení na dosiahnutie cieľového schodku     566,1 969,4 947,1 
Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté         -2 014,5 -1 634,4 -1 113,4 

      
Zdroj: RRZ, MF SR 

 
 
Tab 17: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy (ESA95, v %HDP)  

  2 010 2 011 2 012 2013 OS 2014V 2015V 2016V 

Príjmy spolu 32,3 33,2 33,1 34,1 31,8 30,6 31,7 
Daňové príjmy 15,5 16,0 15,4 15,7 15,2 14,9 14,8 

Dane z produkcie a dovozu 10,1 10,5 9,9 9,8 9,3 8,8 8,7 
 - DPH (bez DPH - zdroja EÚ) 6,3 6,7 5,9 5,8 5,7 5,4 5,4 
 - Spotrebné dane 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 
 - Dovozné clo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - Dane z majetku a iné 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Bežné dane z dôchodkov, majetku 5,4 5,4 5,6 5,9 5,9 6,0 6,1 
 - Daň z príjmov fyzických osôb 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 
 - Daň z príjmov právnických osôb 2,6 2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 
 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou  0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
 - Daň z príjmov - emisie 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - Dane z majetku a iné 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Dane z kapitálu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 12,5 12,5 12,7 13,4 12,8 12,7 12,7 
Skut.príspevky na soc. zabezpečenie 12,3 12,3 12,6 13,3 12,7 12,6 12,6 
Imputované SSC 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nedaňové príjmy  2,2 2,2 2,6 2,2 1,8 1,8 1,8 
Tržby 1,2 1,2 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 
Dôchodky z majetku, z ktorých 1,0 0,9 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 
 - Dividendy 0,7 0,7 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 
 - Úroky 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Granty a transfery 2,1 2,6 2,4 2,8 1,9 1,2 2,4 
z toho: z EÚ 1,0 1,1 1,1 2,0 1,3 0,7 1,9 

Výdavky spolu 40,0 38,3 37,4 37,0 35,2 33,8 34,1 
Bežné výdavky 36,3 34,8 34,8 34,7 33,5 32,4 33,4 

Kompenzácie zamestnancov 7,7 7,1 7,0 6,4 6,2 5,9 5,6 
Medzispotreba 4,9 4,5 4,3 4,0 4,1 3,7 5,3 
Dane 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subvencie 1,4 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 
 - Dotácie do poľnohospodárstva 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
 - Dotácie do dopravy 0,9 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 

 - železničná doprava 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,5 
 - autobusová doprava 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 
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 Pokračovanie Tab  17 2 010 2 011 2 012 2013 OS 2014V 2015V 2016V 
 - Ostatné 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Dôchodky z majetku 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 
 - Úrokové náklady 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 
Celkové sociálne transfery 19,4 18,5 18,6 18,4 17,9 17,6 17,4 
 - Soc.dávky okrem nat. soc. transf. 14,1 13,5 13,7 13,3 13,0 12,8 12,5 

 - Aktívne opatrenia trhu práce 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
 - Nemocenské dávky 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 - Dôchod.dávky starob. a inv.poist. 8,0 7,8 7,9 8,0 7,9 7,8 7,8 
 - Dávky v nezamestnanosti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 - Štátne sociálne dávky a podpora 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 

 - na prídavok na dieťa 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 - na príspevok pri nar. dieťaťa  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - na rodičovský príspevok 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
 - na dávku v hmot. núdzi  0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 
 - na peň.prísp. na komp. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 - ostatné 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

 - Plat. poist. ustan. zákonom 2,4 2,1 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 
 - Natu.soc. transf.(zdravot. zariad.) 5,3 4,9 4,9 5,1 4,9 4,9 4,8 
Ostatné bežné transfery 1,6 1,9 1,5 2,8 2,3 2,2 2,0 

z toho: Odvody do roz. EÚ  0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 
z toho: 2% z daní na VPÚ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kapitálové výdavky 3,6 3,4 2,7 2,3 1,7 1,4 0,7 
Kapitálové investície 2,6 2,1 1,9 1,5 0,9 0,7 0,6 
Kapitálové transfery 1,1 1,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,1 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -7,7 -5,1 -4,3 -2,9 -3,3 -3,2 -2,4 
Objem opatrení na dosiahnutie cieľového schodku     0,7 1,2 1,1 
Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté        -2,6 -2,0 -1,3 

      
Zdroj: RRZ, MF SR 
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Príloha č. 3 – Štruktúra a vývoj výdavkov verejnej správy 
Tab 18: Očistené výdavky verejnej správy (ESA95, v mil. eur) 

     2012 2013 OS 2014V 2015V 2016V 

Výdavky spolu 22 056,9 21 598,3 22 057,1 22 876,1 23 344,2 
Prevádzkové 9 625,9 9 319,8 9 392,0 9 560,4 9 659,0 

Kompenzácie zamestnancov 4 979,7 4 652,2 4 771,9 4 798,6 4 844,0 
 - Mzdy a platy 3 706,1 3 435,0 3 511,7 3 529,8 3 567,4 
 - Sociálne príspevky zamestnávateľov 1 273,6 1 217,2 1 260,2 1 268,7 1 276,6 
Medzispotreba 2 716,8 2 137,2 2 440,0 2 560,1 2 635,4 
Dane 69,0 21,6 21,1 21,3 21,3 
Subvencie 892,7 827,7 774,3 774,2 774,2 
 - Dotácie do poľnohospodárstva 26,7 27,7 7,7 7,7 7,7 
 - Dotácie do dopravy 751,6 691,7 662,6 659,1 659,1 

 - železničná doprava  465,0 455,0 455,5 455,5 
 - autobusová doprava  219,6 200,5 196,5 196,5 

 - Ostatné 114,4 108,3 104,0 107,4 107,4 
Celkové sociálne transfery 514,8 357,6 353,7 360,2 360,2 
Ostatné bežné transfery 452,9 1 323,4 1 030,9 1 046,1 1 024,0 

Dané legislatívou 11 203,7 11 696,1 12 087,5 12 583,5 13 110,8 
Celkové sociálne transfery 11 159,0 11 649,5 12 035,4 12 537,0 13 060,8 
 - Sociálne dávky okrem nat. soc. transferov 9 770,8 9 784,7 10 046,1 10 424,5 10 804,6 

 - Aktívne opatrenia trhu práce 38,3 3,4 1,9 1,6 1,6 
 - Nemocenské dávky 428,5 452,6 467,1 490,7 517,4 
 - Dôchodkové dávky zo starob. a invalidného poist. 5 639,5 5 892,3 6 112,5 6 405,8 6 690,2 
 - Dávky v nezamestnanosti 175,8 171,9 173,1 167,6 171,5 
 - Štátne sociálne dávky a podpora 1 375,4 1 380,9 1 463,0 1 487,5 1 499,5 

 - na prídavok na dieťa 316,0 319,8 323,9 328,9 328,9 
 - na príspevok pri nar. dieťaťa a prísp. rodičom 8,9 9,4 9,4 9,4 9,4 
 - na rodičovský príspevok 343,5 354,5 368,1 384,9 384,9 
 - na dávku v hmot. núdzi a prísp. k dávke 305,8 274,1 272,4 269,1 269,1 
 - na peňažné príspevky na kompenzáciu 225,5 237,3 246,8 254,2 254,2 
 - ostatné 175,7 185,8 242,3 241,0 253,1 

 - Naturálne soc. transfery (zdravot. zariadenia) 3 501,5 3 748,4 3 817,8 3 983,7 4 180,6 
Ostatné bežné transfery 44,7 46,6 52,0 46,5 50,1 

z toho: 2% z daní na verejnoprospešný účel 44,7 46,6 52,0 46,5 50,1 
Kapitálové 1 227,3 582,4 577,6 732,2 574,4 

Kapitálové investície 864,4 208,0 163,9 322,8 478,4 
Kapitálové transfery 363,0 374,4 413,7 409,4 96,0 

        Zdroj: RRZ, MF SR 
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Príloha č. 4 – Hospodárenie subjektov verejnej správy 
 
Tab 19:  Hospodárenie subjektov verejnej správy (ESA95, tis. eur) 

  2013R 2013OS 2014R 2015R 2014V 2015V 2016V 

A. Štátny rozpočet -2 748 495 -2 654 673 -2 531 439 -2 403 639 -3 056 570 -3 364 149 -2 766 291 
B. Ost. subjekty rozpočtu VS 561 964 484 188 524 178 791 934 475 933 760 401 705 800 
    Obce  136 175 133 708 71 815 307 872 60 334 314 034 220 420 
    Vyššie územné celky 12 910 18 440 34 035 41 677 34 591 46 398 57 777 
    Sociálna poisťovňa  40 033 -37 174 24 593 28 828 49 411 28 828 33 255 
    Verejné zdravotné poistenie 16 249 12 617 12 187 13 695 1 999 6 194 8 937 

    Národný jadrový fond  155 701 155 701 185 901 199 434 128 192 150 021 170 238 
    Fond národného majetku SR -17 083 -17 083 -10 520 -7 697 -18 659 -6 473 -5 515 
    Environmentálny fond  120 505 120 505 120 375 120 395 120 595 120 615 120 615 
    Štátny fond rozvoja bývania 93 346 93 346 82 317 82 317 94 253 95 968 97 790 

    Úrad pre dohľad nad ZS 112 112 184 717 184 650 835 
    Slovenský pozemkový fond 5 625 5 625 4 007 4 007 5 006 4 259 5 159 
    Slovenská konsolidačná, a. s. 582 582 2 180 2 253 2 830 1 817 157 
    Verejné vysoké školy 211 211 274 282 1 0 1 

    Rozhlas a televízia Slovenska 1 211 1 211 1 182 1 514 1 072 1 047 887 
    RTVS, s.r.o. -109 -109 0 0 –– –– –– 
    TASR 0 0 0 0 434 384 384 
    Úrad pre dohľad nad výk.auditu -84 -84 -54 -24 -12 -5 4 

    Audiovizuálny fond  0 0 0 0 0 0 0 

    Príspevkové organizácie spolu -3 420 -3 420 -4 298 -3 336 -4 298 -3 336 -5 144 

Rozpočet verejnej správy -2 186 531 -2 170 485 -2 007 261 -1 611 705 -2 580 637 -2 603 748 -2 060 491 
(v % HDP)  -2,94 -2,94 -2,56 -1,94 -3,33 -3,19 -2,39 
HDP v  b. c. v mil. EUR 74 372 73 826 78 421 82 900 77 482 81 718 86 310 

      
Zdroj: RRZ, MF SR 
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