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1 Strednodobé rozpočtové ciele vlády 
 
Program stability SR na roky 2020 až 2023 schválila vláda dňa 18. mája 20201. Oproti 
štandardnému termínu jeho predkladania Európskej komisii bol schválený s oneskorením, čo 
umožnilo zapracovať do odhadu vývoja verejných financií prvé odhady spojené s pandémiou 
koronavírusu. Zároveň vzhľadom na vznik novej vlády obsahuje jej hlavné priority 
v strednodobom horizonte vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády bez zapracovania 
konkrétnych opatrení do odhadu salda. 
 
Program stability je založený na mimoriadnej aprílovej prognóze Výboru pre makroekonomické 
prognózy a Výboru pre daňové prognózy (v júni došlo k aktualizácii prognóz – viac v Boxe 1). Na 
rozdiel od minulých rokov, neobsahuje tzv. fiškálny rámec, ktorý predstavuje východisko pre 
rozpočtové vyjednávania v danom roku2. Vývoj verejných financií v rokoch 2021 až 2023 je 
ukázaný v scenári nezmenených politík, ktorý bol pripravený podľa manuálu Ministerstva 
financií SR. Obsahuje informácie o smerovaní fiškálnej politiky, stanovuje cieľovú hodnotu 
deficitov verejnej správy na príslušné obdobie a vyčíslenie potrebnej výšky opatrení 
nevyhnutných na splnenie deklarovaných rozpočtových cieľov.  
 
Vládou navrhnuté ciele v oblasti salda verejnej správy vychádzajú z jej odhadu deficitu 
na rok 2020 vo výške 8,4 % HDP3, ktorý je o 7,9 % HDP vyšší ako cieľ rozpočtu pre rok 2020 
vo výške 0,49 % HDP. Cieľom vlády po roku 2020 je postupné znižovanie deficitu verejnej 
správy, pričom v roku 2023 by mal klesnúť pod 3 % HDP.  
 
Cieľová hodnota deficitu verejnej správy je na úrovni 4,88 % HDP v roku 2021, 3,72 % HDP v roku 
2022 a 2,89 % HDP v roku 2023. Dosiahnutie týchto cieľov si bude podľa MF SR vyžadovať 
dodatočné opatrenia oproti scenáru nezmenených politík v objeme 1,2 % HDP (1,1 mld. eur) 
v roku 2021, 2,4 % HDP (2,3 mld. eur) v roku 2022 a 3,2 % HDP (3,4 mld. eur) v roku 2023.  
 
Zhoršené hospodárenie v roku 2020 sa prejaví aj v odhadovanom zvýšení hrubého dlhu 
z úrovne 48,0 % na konci roku 2019 na 61,2 % HDP na konci roku 2020 (časť nárastu je 
spôsobená vplyvom menovateľa – odhadovaným poklesom nominálneho HDP). Splnenie 
stanovených rozpočtových cieľov spolu s použitím časti likvidných aktív by podľa vlády 
viedlo k postupnej stabilizácii a následnému poklesu hrubého dlhu na 60,1 % HDP 
v roku 2023. Čistý dlh4 by na konci roku 2023 dosiahol 57,4 % HDP. 

 
1  Stanovisko RRZ hodnotiace strednodobé rozpočtové ciele vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na 

roky 2020 až 2023 schváleného vládou dňa 18. mája 2020, ktorý je predkladaný Európskej komisii ako záväzný 
dokument vyplývajúci z požiadaviek Paktu stability a rastu. Podľa Paktu stability a rastu sa predkladá Európskej 
komisii zvyčajne do polovice, najneskôr do konca apríla. 

2  Podľa MF SR rozpočtový rámec nebol v čase finalizácie podkladov do programu stability ešte uzavretý. 
3  Na odhadovaný vývoj hospodárenia VS vplývajú najmä opatrenia vlády proti šíreniu koronavírusu a dočasné 

prerušenie ekonomickej aktivity časti firiem (celkovo s negatívnym vplyvom 5,6 % HDP). Zároveň, mimo vplyvov 
spôsobených prepuknutím pandémie COVID19, vláda v odhade zapracovala vplyv schválenia 13. dôchodkov 
začiatkom tohto roka, zníženie odhadu nedaňových príjmov, zhoršenie hospodárenia Sociálnej poisťovne 
a samospráv, ako aj vplyvy materializácie ďalších rizík prenesených najmä z roku 2019 (s negatívnym vplyvom 
spolu 2,3 % HDP). 

4  Hrubý dlh znížený o likvidné finančné aktíva (hotovosť na účtoch subjektov verejnej správy, dlhové cenné papiere 
a kótované akcie). 

 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/12/ProgramstabilitySlovenskanaroky2020-2023_final.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/12/ProgramstabilitySlovenskanaroky2020-2023_final.pdf
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Tab 1: Ciele v oblasti salda a dlhu verejnej správy (ESA2010, % HDP) 

  2018S 2019S 2020PS 2021PS 2022PS 2023PS 

1. Saldo verejnej správy (cieľ) -1,0 -1,3 -8,4 -4,9 -3,7 -2,9 

2. Saldo VS bez dodatočných opatrení (NPC scenár) - - -8,4 -6,0 -6,1 -6,1 

3. Celkové opatrenia na dosiahnutie cieľov (1-2) - - - 1,2 2,4 3,2 

4. Dodatočné opatrenia na dosiahnutie cieľov (3t - 3t-1) - - - 1,2 1,2 0,9 

5. Hrubý dlh VS (pri splnení cieľov) 49,4 48,0 61,2 61,9 61,4 60,1 

6. Čistý dlh (pri splnení cieľov) 43,4 43,2 54,3 56,8 57,6 57,4 

S - skutočnosť, PS – program stability      Zdroj: MF SR 

 
Stanovené rozpočtové ciele predpokladajú zlepšovanie štrukturálneho salda5 o 0,25 % HDP 
v roku 2021 a o 0,5 % HDP v rokoch 2022 a 2023, čo vychádza z požiadaviek preventívnej časti 
Paktu stability a rastu (SGP). Na druhej strane, deficit verejnej správy by pri naplnení 
rozpočtových cieľov bol nad 3 % HDP do roku 2022, čo zodpovedá nápravnej časti SGP 
s prísnejšími požiadavkami na konsolidáciu verejných financií6.  
 
Strednodobý rozpočtový cieľ (MTO) definovaný ako štrukturálny deficit ostal na hodnote 
1 % HDP a je platný od roku 2020. Podľa prepočtov MF SR sa štrukturálny deficit pri 
splnení rozpočtových cieľov zníži na 2,7 % HDP do roku 2023. Od strednodobého 
rozpočtového cieľa bude na konci horizontu programu stability vzdialený 1,7 % HDP.  
 
Tab 2: Štrukturálne saldo podľa MF SR (ESA2010, % HDP)   
  2018S 2019S 2020PS 2021PS 2022PS 2023PS 

1. Saldo verejnej správy  -1,0 -1,3 -8,4 -4,9 -3,7 -2,9 

2. Cyklická zložka (MF SR) 0,7 0,7 -2,8 -1,2 -0,5 -0,2 

3. Jednorazové efekty (MF SR) 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 

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

Zmena štrukturálneho salda (∆4) -0,7 -0,2 -2,0 0,2 0,5 0,5 

Jednoročná odchýlka -0,8 -0,5 - 0,0 0,0 0,0 

Dvojročná odchýlka  -0,2 -0,6 - - 0,0 0,0 

S - skutočnosť, PS – program stability 
**Zahŕňa vplyv opatrení COVID 19 
***Od roku 2021 ide o predpokladanú konsolidáciu, ktorá kopíruje preventívnu časť Paktu. EK môže 
nakoniec stanoviť aj vyššiu konsolidáciu, keďže sa bude SR pravdepodobne nachádzať v korektívnej časti 
Paktu, kde sa uplatňujú individuálne požiadavky. 

 Zdroj: MF SR 

 
Na základe výsledkov hospodárenia v roku 2019 MF SR identifikovalo odchýlku vo vývoji 
štrukturálneho salda, rovnako aj rastu výdavkov od požiadaviek SGP. Jednoročná odchýlka pri 
štrukturálnom salde dosiahla 0,5 % HDP a pri výdavkovom pravidle 1,2 % HDP, čo znamená 
prekročenie hranice výraznej odchýlky. Zohľadnením vývoja na dvojročnom horizonte (priemer 
za roky 2018 a 2019) bola pri štrukturálnom salde identifikovaná výrazná odchýlka vo výške 
0,6 % HDP a pri výdavkovom pravidle výrazná odchýlka 1,2 % HDP. Podľa MF SR by výrazná 
odchýlka v obidvoch ukazovateľoch pravdepodobne nastala aj v roku 2020 aj bez 
zahrnutia vplyvu pandémie koronavírusu. 
 

 
5  Výpočet štrukturálneho salda vychádza zo spoločnej európskej metodiky. 
6  V súčasnosti vzhľadom na spustenie všeobecnej výnimky z uplatňovania pravidiel Paktu stability a rastu zo strany 

Európskej komisie nie je jasné, kedy a od ktorého roku budú odporúčania Európskej komisie smerovať ku 
konsolidácii verejných financií na Slovensku. Európska komisia dňa 20. mája 2020 zverejnila správu o tom, že 
deficit verejnej správy na Slovensku prekročí v roku 2020 hranicu 3 % HDP, pričom toto prekročenie nie je 
dočasné. Ide o správu, ktorá predchádza spusteniu procedúry nadmerného deficitu. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/SK/COM-2020-556-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF
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Tab 3: Výdavkové pravidlo podľa MF SR (ESA2010, % HDP)  

  2018S 2019S 2020PS 

Rast výdavkov upravený o príjmové opatrenia 5,0 5,2 5,6 

Výdavkové pravidlo  1,3 2,0 2,8 

Odchýlka od výdavkového pravidla  -3,6 -3,2 -2,8 

Jednoročná odchýlka od výdavkového pravidla -1,2 -1,2  -  

Dvojročná odchýlka od výdavkového pravidla -0,6 -1,2 -  

S - skutočnosť, PS – program stability   Zdroj: MF SR 

 

 
  

 

Box 1: Vplyv aktuálnej makroekonomickej a daňovej prognózy na očakávaný vývoj salda VS  
 

Dňa 23. júna 2020 zverejnil Výbor pre makroekonomické prognózy (VpMP) júnovú prognózu 
ekonomického vývoja v strednodobom horizonte. V nadväznosti na to zverejnil dňa 30. júna 2020 
Výbor pre daňové prognózy (VpDP) aktuálnu prognózu daňových a odvodových príjmov VS 
v strednodobom horizonte. 
 
Oproti predpokladom programu stability, ktoré vychádzajú z aprílových prognóz VpMP a VpDP, prišlo 
k zníženiu odhadovaného výnosu daní a odvodov v rokoch 2021 až 2023 najmä vplyvom zhoršeného 
očakávaného vývoja ekonomiky. Z aktuálnej prognózy vyplýva, že výnos daňových príjmov bude oproti 
predpokladom programu stability nižší v roku 2022 o 1,1 mld. eur (1,2 % HDP) a v roku 2023 o 1,7 mld. 
eur (1,7 % HDP, graf 1). 
 
Negatívny vplyv pomalšieho rastu príjmov na deficit VS oproti predpokladom programu stability by 
bol po zohľadnení aktuálnej makroekonomickej prognózy v scenári nezmenených politík čiastočne 
kompenzovaný pomalším očakávaným rastom verejných výdavkov. Strednodobý odhad vývoja pre 
veľkú časť výdavkov VS je naviazaný na očakávanú zmenu nominálneho HDP, inflácie ako aj 
nominálnych miezd v súkromnom sektore, pričom aktuálna prognóza indikuje pomalší rast týchto 
ekonomických ukazovateľov v rokoch 2021 až 2023 oproti predchádzajúcej prognóze použitej v PS. 
 

Graf 1: Daňové a odvodové príjmy VS 
v rokoch 2019 až 2023 (mld. eur) 

 
Graf 2: Prognóza vývoja vybraných 
ekonom. ukazovateľov (rok 2020 = 100) 

 

 

 

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

*-priemerná nominálna mesačná mzda v súkromnom sektore 
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2 Vývoj verejných financií do roku 2023 z pohľadu RRZ 
 
Vzhľadom na chýbajúci fiškálny rámec programu stability a skutočnosť, že program stability 
neobsahuje žiadne konkrétne nové opatrenia (s výnimkou tých prijatých v súvislosti s riešením 
vplyvov pandémie koronavírusu), RRZ pri posudzovaní stanovených rozpočtových cieľov 
vychádza zo svojho odhadu vývoja verejných financií v strednodobom horizonte. Východiskom 
je odhad salda verejnej správy v roku 2020, ktorý následne slúži ako podklad pre prognózu vývoja 
hospodárenia verejnej správy v rokoch 2021 až 2023 pri aktuálne známych opatreniach a za 
predpokladu nezmenených politík. Na základe odhadu salda je možné vyčísliť vývoj 
štrukturálneho salda a hrubého dlhu, čo sú základné ukazovatele potrebné pre posúdenie vývoja 
verejných financií v strednodobom horizonte. 
 
Načasovanie zverejnenia hodnotenia RRZ umožnilo zapracovať do odhadu salda verejnej správy 
aktuálnejšie makroekonomické údaje v porovnaní s programom stability. Kým program stability 
uvažuje s makroekonomickou prognózou Výboru pre makroekonomické prognózy z apríla 2020, 
odhad RRZ je založený na prognóze výboru z júna 2020, ktorý spresnil odhady vplyvu pandémie 
na ekonomiku Slovenska. 
 

2.1 Vývoj hospodárenia rozpočtu v roku 2020 
 
Odhad hospodárenia verejnej správy v roku 2020 vychádza najmä z údajov vykazovaných 
v Štátnej pokladnici, ktoré zaznamenávajú hotovostné plnenie rozpočtu subjektov verejnej 
správy, ako aj z ďalších podkladov pripravených na základe rozpočtových údajov, dostupných 
výkazov za subjekty verejnej správy a expertných odhadov7. Dôležitým zdrojom informácií je aj 
odhad vlády zverejnený v rámci programu stability, vo viacerých rozpočtových položkách však 
RRZ na základe doplňujúcich údajov očakáva iné koncoročné plnenia8. 
 
Vývoj verejných financií v roku 2020 je zásadne ovplyvnený prebiehajúcou pandémiou 
koronavírusu. Hospodárenie verejnej správy je zhoršené negatívnym vývojom ekonomického 
prostredia ako aj opatreniami vlády prijatými na podporu ekonomiky. Nad rámec vplyvov 
spôsobených pandemickou situáciou prispieva k nárastu deficitu napĺňanie rizík 
identifikovaných RRZ v čase schvaľovania rozpočtu (nadhodnotenie nedaňových príjmov 
a podhodnotenie výdavkov štátneho rozpočtu) a schválenie nových opatrení začiatkom roku 
2020 (zavedenie 13. dôchodkov). 
 
RRZ pri posudzovaní vývoja verejných financií v roku 2020 identifikovala viaceré faktory 
s prevažne pozitívnym vplyvom na saldo rozpočtu v porovnaní s odhadom vlády (graf 3). Bez 
prijatia dodatočných opatrení môže podľa RRZ deficit verejnej správy v roku 2020 

 
7  RRZ vychádzala z dostupných výkazov o príjmoch a výdavkoch jednotlivých subjektov verejnej správy. Vzhľadom 

na oneskorenie vykazovania spôsobené prebiehajúcou pandémiou sú kompletné údaje dostupné iba za prvé tri 
mesiace roku 2020, s výnimkou štátneho rozpočtu a niektorých špecifických oblastí, kde sú k dispozícii aj 
aktuálnejšie informácie. Naopak v čase uzávierky odhadu neboli k dispozícii údaje za hospodárenie samospráv, 
ich príspevkových organizácií a dopravných podnikov v 1. štvrťroku 2020. 

8  Technické odhady vývoja salda spolu s identifikovanými rizikami (tzv. „Rozpočtový semafor“) zverejňuje KRRZ 
každý mesiac na stránke RRZ. 

 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/400/
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dosiahnuť úroveň 6 693 mil. eur (7,73 % HDP), čo znamená zlepšenie oproti odhadu, 
ktorý predpokladá program stability (PS)9. 
 

Graf 3: RRZ odhad salda VS v roku 2020 (rozdiely oproti PS 2020-2023, mil. eur) 

 

 Zdroj: MF SR, RRZ  
 

Najväčší pozitívny vplyv na saldo oproti predpokladom programu stability vo výške 748 mil. eur 
(0,86 % HDP) RRZ odhaduje v opatreniach prijatých na podporu ekonomiky v rámci 
kompenzácie vplyvov pandémie koronavírusu. Odhadovaný pozitívny vplyv vyplýva najmä 
z rozdielu v predpokladanej výške výdavkov preplácaných z EÚ fondov. Vzhľadom na 
realizované presuny alokovaných prostriedkov medzi operačnými programami RRZ očakáva, že 
opatrenia na podporu zachovania pracovných miest budú v prevažnej miere financované z EÚ 
fondov (tabuľka 4). RRZ zároveň odhaduje úsporu vo výdavkových opatreniach na základe 
nižšieho čerpania zaznamenaného v mesiacoch marec a apríl a zahrnula aj opatrenia, ktoré boli 
prijaté po schválení programu stability vládou (dotácia na úhradu nájomného, podpora 
zamestnanosti v materských školách10). 
 

Tab 4: Opatrenia prijaté na podporu ekonomiky (vplyv na saldo VS 2020, v mil. eur) 
  PS 2020-2023 Odhad RRZ Rozdiel 

Opatrenia financované z národných zdrojov spolu -1 295 -547 748 

Úhrada PN v karanténe alebo domácej izolácii a OČR 
pre zamestnancov vo výške 55 % ich hrubej mzdy 

-308 -141 166 

Podpora zachovania pracovných miest -912 -84 828 

Odpustenie platby odvodov pre zavreté prevádzky -44 -71 -27 

Predlženie poberania dávky v nezamestnanosti a iné 
opatrenia v sociálnej oblasti 

-31 -41 -10 

Podpora zamestnanosti v materských školách* 0 -10 -10 

Dotácia na úhradu nájomného* 0 -200 -200 

Opatrenia financované z EÚ fondov** spolu -197 -532 -335 

Podpora zachovania pracovných miest -197 -475 -278 

Podpora zamestnanosti v materských školách* 0 -56 -56 

* opatrenia prijaté po schválení PS vládou  Zdroj: MF SR, RRZ 

** bez vplyvu na deficit VS    

 
9  V ďalšej časti sú popísané rozdiely voči odhadu uvedenému v programe stability. Veľkosť rizík voči schválenému 

rozpočtu je výrazne vyššia, keďže rozpočtovým cieľom na rok 2020 bolo dosiahnutie deficitu 0,49 % HDP. Rozdiely 
odhadu RRZ v porovnaní s rozpočtom sú uvedené v prílohe 1. 

10  Vplyvy týchto opatrení zahrnutých v odhade RRZ vychádzajú z oficiálnych kvantifikácií uvedených v doložke 
vplyvov. 
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Na rozdiel od predchádzajúcich rokov RRZ očakáva pozitívny vplyv na saldo VS voči aktuálnemu 
odhadu vlády v oblasti hospodárenia samospráv vo výške 194 mil. eur (0,22 % HDP). Vláda 
v programe stability predpokladá medziročný nárast výdavkov obcí (okrem EÚ fondov 
a spolufinancovania) o 180 mil. eur pri súčasnom poklese príjmov obcí z grantov a transferov. 
Úroveň výdavkov obcí nefinancovaných prijatými transfermi by tak medziročne vzrástla o 6 % 
napriek legislatívnym zmenám, ktoré navyšujú úroveň transferov samosprávam zo štátneho 
rozpočtu (valorizácia miezd v regionálnom školstve, dotácie na obedy zadarmo). RRZ naopak 
očakáva dynamickejší rast prijatých grantov a transferov pri porovnateľnom raste výdavkov, 
z čoho vyplýva miernejší rast výdavkov obcí nefinancovaných transfermi oproti odhadu vlády.  
 
Pozitívny vplyv na saldo verejnej správy oproti predpokladom PS bolo identifikované vo vyššom 
výnose daňových príjmov o 182 mil. eur (0,21 % HDP)11. Vyšší výnos RRZ očakáva v daniach 
a odvodoch naviazaných na trh práce (213 mil. eur) a DPH (207 mil. eur). Naopak výpadok je 
očakávaný vo výnose ostatných daní (132 mil. eur) najmä z dôvodu odpustenia bankového 
odvodu v druhej polovici roku 2020 ako aj v DPPO (106 mil. eur). 
 
RRZ identifikovala pozitívny vplyv na saldo oproti PS v položkách týkajúcich sa vzťahov 
s rozpočtom EÚ vo výške 158 mil. eur (0,18 % HDP). K zlepšeniu prispieva úspora vo výdavkoch 
na spolufinancovanie vrátane rezervy na odvody EÚ a prostriedky EÚ (86 mil. eur), ako aj nižšia 
očakávaná výška transferu do rozpočtu EÚ (72 mil. eur). Predpokladaný negatívny vplyv na saldo 
z titulu korekcií k čerpaniu EÚ fondov vo výške 180 mil. eur bol na základe informácií v PS 
prevzatý do odhadu RRZ. 
 
V rámci ostatných subjektov verejnej správy RRZ identifikovala úsporu s celkovým 
vplyvom oproti predpokladom PS vo výške 142 mil. eur (0,16 % HDP). Vzhľadom na 
aktuálne čerpanie v nadväznosti na vývoj v predchádzajúcich rokoch RRZ kvantifikovala pre rok 
2020 úsporu v hospodárení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (41 mil. eur), Železníc SR (34 mil. 
eur), Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov (20 mil. eur) a dopravných 
podnikov (19 mil. eur). Naopak negatívny vplyv na saldo VS odhadujeme v hospodárení 
Environmentálneho fondu (25 mil. eur). 
 
Riziko s najväčším vplyvom na saldo verejnej správy oproti predpokladom PS bolo 
identifikované v nadhodnotení niektorých nedaňových príjmov vo výške 262 mil. eur 
(0,30 % HDP)12. Odhadovaný výpadok je spôsobený najmä nadhodnotením príjmov z dividend 
v PS (202 mil. eur), v menšej miere k zhoršeniu prispieva aj očakávaný nižší výnos odvodu 
z hazardu (30 mil. eur), administratívnych, kapitálových a ostatných nedaňových príjmov ŠR 
(spolu 17 mil. eur) a nižší príjem z predaja emisných kvót (13 mil. eur). 
 
RRZ očakáva vyššie čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu vo výške 250 mil. eur (0,29 % HDP) 
oproti predpokladom PS. K rozdielu prispievajú najmä vyššie bežné výdavky vrátane rezerv 
(spolu 175 mil. eur). K zhoršeniu ďalej prispieva negatívne riziko v úrokových nákladoch 
(35 mil. eur) a v kapitálových výdavkoch (32 mil. eur), kde je vplyv dodatočného čerpania 

 
11  Odhady RRZ vychádzajú z makroekonomickej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) z júna 

2020 (príloha 2), pričom program stability bol zostavený na prognóze VpMP z apríla 2020. Prognóza daňových 
a odvodových príjmov RRZ vychádza z júnovej prognózy VpMP a je uvedená v prílohe 3.  

12  V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 dosahuje podľa RRZ riziko 385 mil. eur, čo znamená, že odhad 
vlády v programe stability čiastočne zreálnil očakávané nedaňové príjmy. 

 



 
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov 

(júl 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 11 

prostriedkov presunutých z predchádzajúcich rokov čiastočne kompenzovaný nižším odhadom 
časovo rozlíšených investícií rezortu obrany13.  
 
V rámci výdavkov na zdravotníctvo RRZ identifikovala riziko vo výške 126 mil. eur 
(0,15 % HDP) oproti predpokladom PS. Zhoršenie vyplýva najmä z horšieho výsledku 
hospodárenia nemocníc (72 mil. eur), negatívne prispieva aj hospodárenie zdravotných 
poisťovní, najmä odhadované splátky akcionárom (33 mil. eur) a prevádzkové výdavky 
(32 mil. eur). Naopak úspora je identifikovaná z dôvodu nižšieho očakávaného čerpania 
výdavkov na zdravotnú starostlivosť (11 mil. eur). 
 

2.2 Odhad salda VS v rokoch 2021-2023 
 
RRZ pri prognóze salda VS na roky 2021 až 2023 odhaduje vývoj všetkých príjmových 
a výdavkových položiek jednotlivých subjektov verejnej správy. Odhad vývoja verejných financií 
v strednodobom horizonte je pripravený za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné 
opatrenia (nad rámec opatrení prijatých k uzávierke tohto materiálu, t.j. do konca júna 2020)14. 
Ide o scenár nezmenených politík (tzv. NPC scenár), nie najpravdepodobnejší scenár 
vývoja verejných financií. Tento prístup bol zvolený vzhľadom na chýbajúce informácie 
o zamýšľaných opatreniach vlády, keďže program stability okrem cieľov vlády stanovených pre 
saldo VS neobsahuje strednodobý fiškálny rámec15. Zároveň odhad RRZ predstavuje 
východisko pre vyčíslenie výšky opatrení potrebných na splnenie cieľov stanovených 
v oblasti salda VS. 
 
Pri naplnení súčasných prognóz ekonomického vývoja a za predpokladu, že vláda neprijme 
dodatočné opatrenia (scenár nezmenených politík), dosiahne deficit VS na strednodobom 
horizonte postupne úroveň 6,3 % HDP v roku 2021, 6,3 % HDP v roku 2022 a 6,9 % HDP 
v roku 2023 (tabuľka 5, podrobnejší pohľad je k dispozícií v prílohe 4). Odhadované zvýšenie 
deficitu VS v roku 2023 vyplýva najmä z plánovanej realizácie významných investícií v rezorte 
obrany. 
 
Tab 5: RRZ odhad hospodárenia VS - NPC scenár (ESA 2010, v mil. eur) 
  Skutočnosť RRZ Odhad 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1. Príjmy spolu 39 085 37 776 39 188 40 462 42 572 

2. Výdavky spolu 40 304 44 468 45 045 46 561 49 577 

3. Saldo VS (2-1) -1 220 -6 693 -5 857 -6 099 -7 005 

- v % HDP -1,30 -7,73 -6,27 -6,32 -6,94 
    Zdroj: MF SR, RRZ 

 
13  RRZ na základe podkladov poskytnutých z ministerstva obrany SR očakáva neskorší termín dodania vojenskej 

techniky oproti predpokladom PS, čo pri rovnakej očakávanej úrovni hotovostných platieb znamená nižšiu úroveň 
časovo rozlíšených investícií v roku 2020.  

14  Odhad RRZ obsahuje nad rámec opatrení prijatých vládou a schválených NR SR do konca júna 2020 aj predpoklad 
zrušenia odvodu finančných inštitúcií od roku 2021 na základe dohody medzi vládou a bankami (príslušná 
legislatíva ešte nebola schválená). 

15  V programe stability bol očakávaný vývoj verejných financií v rokoch 2020 až 2023 zverejnený iba vo forme NPC 
scenára vychádzajúceho z odhadovaného vývoja v roku 2020 pri zohľadnení aktuálnej makroekonomickej 
a daňovej prognózy. 
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Východiskom pre prípravu prognózy je RRZ odhad salda verejnej správy na rok 2020 
s podrobnou štruktúrou príjmov a výdavkov. Z neho sa jednotlivé položky príjmov a výdavkov 
indexujú na roky 2021 až 2023 podľa pravidiel používaných pri zostavovaní základného scenára 
vývoja verejných financií16. Pritom platí, že pravidlá projekcie pre jednotlivé položky rozpočtu 
vychádzajú z prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) zverejnenej 22. júna 
2020 (podrobnejšie v prílohe 2).  
 
Nad rámec definovaných pravidiel indexovania pristupuje RRZ individuálne k vybraným 
oblastiam, pri ktorých je očakávaný vývoj pripravený na základe expertného odhadu:  
 

• Daňové príjmy posudzované Výborom pre daňové prognózy 
Odhad daňových a odvodových príjmov zostavený RRZ, rovnako ako oficiálna 
prognóza Výboru pre daňové prognózy17, vychádza z aktuálnej makroekonomickej 
prognózy VpMP (porovnanie daňovej prognózy s oficiálnymi odhadmi použitými 
v programe stability je zverejnené v prílohe 3). 

 

• Vybrané nedaňové príjmy 
RRZ osobitne pripravuje odhad príjmov z dividend, kde zohľadňuje historický vývoj 
ziskovosti podnikov s majetkovou účasťou štátu, ako príjmov z predaja emisných 
kvót, kde v súlade s metodikou ESA 2010 vychádza z objemu emisných kvót skutočne 
spotrebovaných podnikmi na Slovensku.  

 

• Vzťahy s rozpočtom EÚ 
V roku 2021 sa začína ďalšie programové obdobie (PO) pre čerpanie EÚ fondov, pričom 
stále prebiehajú rokovania o viacročnom rámci rozpočtu EÚ. Vzhľadom na očakávaný 
pomalý nábeh čerpania na začiatku PO RRZ v odhade čerpania EÚ fondov ako aj 
výdavkov na spolufinancovanie zohľadňuje iba dočerpávanie prostriedkov 
z programového obdobia 2014-2020, ktoré môžu byť použité do roku 2023. V odhade 
roku 2023 je zohľadnený aj predpoklad o zvýšenej miere spolufinancovania 
poľnohospodárskych fondov nového programového obdobia, ako aj informácie 
z programu stability o navýšení odvodu do rozpočtu EÚ. 

 

• Investície štátneho rozpočtu 
RRZ pripravuje odhad čerpania investícií štátneho rozpočtu pre dve skupiny výdavkov: 
výdavky na obranu vzhľadom na plánované vysoké investície v rezorte a ostatné 
investičné výdavky. Odhad úrovne investícií v rezorte obrany vrátane časového 
rozlíšenia, ktoré zohľadňuje termín dodania vojenskej techniky, vychádza zo 
zverejnených zmlúv a podkladov poskytnutých ministerstvom obrany SR. Pri odhade 
výšky ostatných investícií RRZ vychádzala z priemernej úrovne čerpania v období 2011-
2020, ktorá dosahovala 0,4 % HDP. 

 
 

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

Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. RRZ diskusná štúdia 2/2015. Apríl 2015. 
17  Kancelária RRZ je riadnym členom VpDP, pričom prognózu výboru posudzuje porovnaním s vlastnou daňovou 

prognózou. 

https://www.rozpoctovarada.sk/download2/DP2_2015_Zakladny_scenar_01.pdf
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• Hospodárenie samospráv 
Pri odhade vývoja nedaňových príjmov a výdavkov samospráv RRZ okrem prognózy 
vývoja ekonomického prostredia zapracováva aj tempo rastu v predchádzajúcich rokoch. 
Očakávaná úroveň prijatých grantov a transferov zohľadňuje čerpanie kapitálových 
transferov z kapitol štátneho rozpočtu ako aj vplyv legislatívnych opatrení. Zároveň 
odhad kapitálových výdavkov zohľadňuje vývoj počas politického cyklu, t.j. naviazanie 
na termín konania komunálnych volieb. 

 

• Výdavky v oblasti zdravotníctva 
RRZ sa pri odhade zameriava na výdavky zdravotných poisťovní na zdravotnú 
starostlivosť, prevádzku a transfery akcionárom a odhadované hospodárenie nemocníc. 
Odhadovaný rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť zohľadňuje popri zmene 
výdavkov vychádzajúcej z legislatívy a ekonomického vývoja, pomalšiu realizáciu 
úsporných opatrení ako aj rýchlejší nárast mzdových výdavkov. Očakávaná úroveň 
splátky zisku akcionárom súkromných zdravotných poisťovní vychádza na celom 
horizonte z priemernej výšky výplat v predchádzajúcom období. Pre hospodárenie 
nemocníc RRZ predpokladá pokračovanie vysokého tempa tvorby záväzkov vzhľadom 
na nezlepšenie hospodárskych výsledkov v posledných rokoch napriek oddlženiu. 

 
Vývoj verejných financií je v strednodobom horizonte spojený s veľkou mierou neistoty, 
ktorá sa týka makroekonomického vývoja ako aj vplyvov vládnych opatrení na podporu 
ekonomiky. Prehĺbenie prepadu ekonomiky alebo naopak rýchlejšie oživenie sa prejaví vo 
výpadku, resp. dodatočnom raste daňových príjmov. Vplyv nových opatrení vlády na verejné 
financie môže závisieť aj od dostupnosti dodatočných prostriedkov z rozpočtu EÚ na 
financovanie významných reforiem (v rámci nadchádzajúceho viacročného rozpočtového 
rámca). V hospodárení samospráv môže prísť k navýšeniu čerpania výdavkov v dôsledku 
uvoľnených pravidiel pre ich hospodárenie18, ako aj vládneho návrhu pôžičiek na financovanie 
ich výdavkov, kde v budúcnosti môže prísť k čiastočnému odpusteniu splátok istiny. Zároveň 
môže byť saldo VS ovplyvnené aj garančnými schémami, v ktorých vláda zabezpečuje krytie 
pre úverovanie podnikov v ekonomike. Uplatnenie záruk na nesplácané úvery by znamenalo 
navýšenie deficitu, pričom výška vplyvu aj čas jeho zaznamenania by vychádzali z posúdenia ŠÚ 
SR.  
 

2.3 Štrukturálne saldo 
 
Podľa odhadu RRZ dosiahne štrukturálny deficit v roku 2020 úroveň 6,0 % HDP (tabuľka 
6, porovnanie odhadu RRZ s inými inštitúciami je uvedené v boxe 2) a medziročne sa zvýši 
o 3,8 p.b. HDP. V ďalších rokoch by mal štrukturálny deficit za predpokladu nezmenených 
politík ostať na tejto úrovni (6,0 % HDP) až do roku 2022. V roku 2023 by došlo k jeho zvýšeniu 
o 0,4 % HDP, čo je ovplyvnené najmä predpokladaným dodaním zazmluvnenej vojenskej 

 
18  Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 môže obec a VÚC na základe rozhodnutia 
zastupiteľstva použiť počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky 
rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. 
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techniky. Ak by boli vlastné investície v roku 2023 na úrovni roku 2019, odhad 
štrukturálneho deficitu by bol v roku 2023 približne vo výške 5,6 % HDP19.  
 
Tab 6: Zmena štrukturálneho salda VS v rokoch 2020 až 2023 podľa RRZ (ESA2010, % HDP) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1. Saldo verejnej správy (RRZ, NPC scenár) -1,3 -7,7 -6,3 -6,3 -6,9 

2. Cyklická zložka (RRZ) 0,8 -0,8 -0,4 -0,4 -0,3 

3. Jednorazové efekty* (RRZ) 0,0 -0,9 0,1 0,1 -0,2 

4. Štrukturálne saldo (1-2-3) -2,1 -6,0 -6,0 -6,0 -6,5 

5. Zmena štrukturálneho salda (Δ4)/ Fiškálny kompakt -0,2 -3,8 0,2 0,0 -0,4 

p.m. Vlastné investície (bez EÚ fondov a spolufinancovania): -2,8 -2,5 -2,8 -3,1 -3,7 

          - medziročné vplyvy 0,0 0,3 -0,3 -0,2 -0,7 

* Zoznam a popis jednorazových vplyvov je uvedený v Prílohe 5. Najvýznamnejší jednorazový 
vplyv majú v roku 2020 opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou (vo výške 0,9 % HDP).  Zdroj: metodika RRZ, MF SR 

 

 
19  Napriek tomu, že každoročné výkyvy vo vlastných investíciách RRZ neočisťuje (podobne ako MF SR) v rámci 

jednorazových faktorov, posúdenie úrovne štrukturálneho salda pri bežnej úrovni vlastných investícií, môže 
poskytovať lepší obraz o vyhliadkach fiškálnej politiky po roku 2023. Súvisí to aj s tým, že najvýznamnejšia časť 
dodania zazmluvnených vojenských nákupov (lietadlá F-16) sa pri aktuálnom odhade zrealizuje v roku 2023 
a odhadované vplyvy v ďalších rokoch sú relatívne nízke. 

20  Pre lepšiu ilustráciu uvádzame aj strednodobú predikciu NBS P2Q-2020 z 10.6. 2020, na základe ktorej dosiahne 
produkčná medzera -9,3 % potenciálneho produktu v roku 2020 a štrukturálny deficit sa bude pohybovať vo výške 
4,9 % HDP. V ďalších rokoch sa bude záporná produkčná medzera postupne znižovať. V roku 2022 centrálna 
banka predpokladá, že dosiahne -1,7 % potenciálneho produktu a štrukturálny deficit výšku 3,8 % HDP. 

 

Box 2: Porovnanie odhadov štrukturálneho salda verejnej správy  
 

Nasledujúce grafy ilustrujú odhady produkčnej medzery a štrukturálneho salda VS v rokoch 2018 až 
2023 podľa prepočtov Európskej komisie (jarná prognóza 2020), odhadov MF SR prezentovaných 
v Programe stability SR na roky 2020-2023 (aprílová prognóza VpMP) a RRZ (vychádzajúcich z júnovej 
prognózy VpMP). Štandardne RRZ kvôli lepšiemu porovnaniu odhadov prezentuje aj odhad OECD 
a MMF, ktoré však v rámci svojich najnovších prognóz nezverejnili detailnejšie údaje pre jednotlivé 
krajiny, a to z dôvodu neistoty vyplývajúcej z pandémie koronavírusu20.  
 
Vzhľadom na to, že splnenie rozpočtových cieľov nie je v programe stability podložené konkrétnymi 
opatreniami, odhad štrukturálneho salda MF SR je uvedený za predpokladu nezmenených politík. 
Východiskom je produkčná medzera prezentovaná v aprílovej prognóze Výboru pre makroekonomické 
prognózy MF SR (tzv. národný odhad), ktorá zohľadňuje špecifiká slovenskej ekonomiky. Rozdiely 
v štrukturálnom salde (v porovnaní s RRZ) sú spôsobené aj odlišným odhadom produkčnej medzery 
a odlišným zoznamom zahrnutých jednorazových vplyvov. Odhad štrukturálneho salda RRZ 
zohľadňuje, podobne ako v prípade MF SR, vývoj verejných financií za predpokladu nezmenených 
politík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2020/protected/P2Q-2020.pdf
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2.4 Hrubý dlh verejnej správy 
 
Na základe štatistických údajov zverejnených v rámci jarnej notifikácie Eurostatu z 22. apríla 
2020 hrubý dlh verejnej správy dosiahol v roku 2019 úroveň 48,0 % HDP. V roku 2020 sa aj 
vplyvom pandémie koronavírusu hrubý dlh prudko zvýši a podľa RRZ dosiahne 
62,5 % HDP, čo je historicky najvyššia úroveň verejného dlhu na Slovensku. V ďalších rokoch 
by sa bez prijatia dodatočných opatrení podiel hrubého dlhu na HDP zvýšil a na konci 
roku 2023 by bol tesne pod 70 % HDP. 
 
Medziročný nárast dlhu v roku 2020 celkovo o 14,5 p.b. je spôsobený najmä 
odhadovaným zvýšením deficitu verejnej správy a poklesom nominálneho HDP. 
K nárastu v menšej miere prispeje aj zvýšenie hotovosti na účtoch štátu. Odhadované oživenie 
ekonomickej aktivity v rokoch 2021 až 2023 bude do veľkej miery tlmiť negatívny vplyv deficitu 
na dlh. Odhad RRZ uvažuje aj s postupným poklesom hotovosti na účtoch štátu v súlade 
s predpokladmi MF SR (položka zosúladenia deficitu a dlhu preto prispieva v rokoch 2021 až 
2023 k poklesu dlhu).  
 

  

 

Graf 4: Produkčná medzera v rokoch 2018 až 
2023 ( % pot. HDP) 

 
Graf 5: Štrukturálne saldo VS v rokoch 
2018 až 2023 (ESA2010, % HDP) 

 

 

 

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

Graf 6: Vývoj hrubého dlhu VS (% HDP)  Graf 7: Príspevky k zmene dlhu (% HDP) 

 

 

 

 Zdroj: ŠÚ SR, RRZ 



 
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov 

(júl 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 16 

3 Hodnotenie stanovených rozpočtových cieľov  
 
Keďže program stability prezentuje najmä strednodobé rozpočtové ciele (saldo verejnej správy 
a z nich vyplývajúca prognóza hrubého dlhu) bez uvedenia konkrétnych opatrení, ktorými by sa 
tieto ciele dosiahli, RRZ sa vo svojom hodnotení zamerala na ich analytické posúdenie. Zahŕňa 
to vyčíslenie veľkosti opatrení, ktoré je potrebné prijať na splnenie stanovených cieľov a odhad 
vývoja štrukturálneho salda a hrubého dlhu pri splnení stanovených cieľov. Pre RRZ je tiež 
dôležité posudzovať predpoklady vlády o vývoji výšky hrubého dlhu v pomere k HDP 
v nadväznosti na sankčné pásma ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj úroveň 
štrukturálneho salda vo vzťahu k pravidlu o vyrovnanom rozpočte. Ďalej ide o vyhodnotenie 
vplyvu fiškálnej politiky na ekonomický cyklus a posúdenie vplyvov na dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií. 
 

3.1 Opatrenia na splnenie strednodobých cieľov 
 
Za predpokladu nezmenených politík RRZ odhaduje, že v rokoch 2021 až 2023 sa deficit verejnej 
správy bude pohybovať v rozpätí 6,3 až 6,9 % HDP. Na splnenie stanovených rozpočtových 
cieľov21 sú tak v strednodobom horizonte potrebné opatrenia s celkovým vplyvom vo 
výške 4,0 % HDP. V roku 2021 suma potrebných opatrení dosahuje 1,4 % HDP. 
 
Tab 7: Veľkosť potrebných opatrení (ESA2010, % HDP) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

1. Program stability 2020-2023 (ciele)* -1,3 -8,4 -4,9 -3,7 -2,9 

2. Odhad salda podľa RRZ (NPC scenár) -1,3 -7,7 -6,3 -6,3 -6,9 

3. Veľkosť opatrení na dosiahnutie cieľov (1-2) - - 1,4 2,6 4,0 

 - potreba opatrení v mil. eur - - 1 293 2 505 4 086 

4. Veľkosť dodatočných opatrení (3t - 3t-1) - - 1,4 1,2 1,5 

* V roku 2020 ide o odhad vlády Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Veľkosť opatrení, ktoré je potrebné prijať na splnenie rozpočtového cieľa v roku 2021, je najvyššia 
od roku 2015 (graf 9). Na druhej strane, v porovnaní s konsolidáciou verejných financií Slovenska 
po globálnej finančnej kríze v rokoch 2011 a 2013 ide o nižšiu hodnotu, keďže v oboch rokoch 
presahovala plánovaná, ale aj skutočná veľkosť prijatých opatrení 2 % HDP22. 
 
 
 
 

 
21  RRZ vo svojom hodnotení vychádza z údajov o plánovanom salde verejnej správy v pomere k HDP v rokoch 2021 

až 2023 uvedených v programe stability. Za predpokladu, že cieľom vlády je určitá vopred stanovená zmena 
štrukturálneho salda verejnej správy, plánované hodnoty salda sa v ďalšej fáze prípravy rozpočtu môžu významne 
zmeniť. Súvisí to s neistotou ohľadom vývoja verejných financií v roku 2020 a strednodobého 
makroekonomického výhľadu (odhad vplyvu hospodárskeho cyklu na saldo). 

22  Program stability Slovenskej republiky na roky 2011-2014 (apríl 2011), Program stability Slovenskej republiky na 
roky 2014-2017 (apríl 2014) a komentár Inštitútu finančnej politiky (č. 2012/22): Analytický pohľad na rozpočet 2013 
– 2015 (aktualizácia). Veľkosť opatrení v porovnaní s NPC scenárom dosahovala pri schválení rozpočtu na rok 2011 
sumu 2,5 % HDP, rovnakú veľkosť opatrení vyčíslilo MF SR aj po zverejnení údajov za skutočnosť roku 2011. 
V prípade roku 2013 bola rozpočtovaná veľkosť opatrení vo výške 3,3 % HDP a v skutočnosti dosiahli 2,2 % HDP. 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/22-analyticky-pohlad-rozpocet-2013-2015-aktualizacia.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/22-analyticky-pohlad-rozpocet-2013-2015-aktualizacia.html


 
Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov 

(júl 2020) 

                                   www.rozpoctovarada.sk 17 

Graf 8: Porovnanie cieľov programu stability 
voči odhadu RRZ (% HDP) 

 Graf 9: Veľkosť opatrení voči NPC scenáru pri 
zostavení rozpočtu a v skutočnosti (% HDP) 

 

 

 

Zdroj: RRZ, MF SR  

*RRZ začala vyhodnocovať veľkosť opatrení voči NPC scenáru 
na základe notifikovaných údajov od roku 2017.  
Pozn.: V roku 2021 ide o odhad veľkosti opatrení z programu 
stability.                                                               Zdroj: RRZ, ŠÚ SR 

 

3.2 Vývoj štrukturálneho salda pri splnení cieľov 
  
Za predpokladu naplnenia vládou stanovených cieľov trvalými opatreniami by 
štrukturálny deficit výrazne klesol zo 6,0 % HDP v roku 2020 na 2,4 % HDP v roku 2023. 
Počas troch rokov by sa štrukturálne saldo zlepšilo celkovo o 3,5 % HDP, pričom jeho 
zlepšovanie by bolo rozložené takmer rovnomerne do jednotlivých rokov. V strednodobom 
horizonte by sa výrazne priblížil k úrovni spred pandémie koronavírusu. 

 
Štrukturálne saldo zohráva významnú úlohu v európskych pravidlách Paktu stability a rastu 
a v národnom pravidle o vyrovnanom rozpočte. Pravidlo o vyrovnanom rozpočte vyžaduje, aby 
vláda rýchlo smerovala k svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu, ktorým je štrukturálny 
deficit najviac vo výške 0,5 % HDP23. Tento cieľ nebol od zavedenia pravidla v roku 2014 splnený. 

 
23  V programe stability je uvedený strednodobý rozpočtový cieľ v podobe štrukturálneho deficitu do výšky 1 % HDP 

vypočítaný podľa pravidiel Paktu stability a rastu. Podľa národného pravidla o vyrovnanom rozpočte by tento cieľ 
mal byť prísnejší (štrukturálny deficit do 0,5 % HDP), keďže riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou nie sú 
nízke. 

Graf 10: Vývoj štrukturálneho salda pri 
splnení rozpočtových cieľov (% HDP) 

 
Graf 11: Štrukturálne saldo a pravidlo 
o vyrovnanom rozpočte (% HDP)  

 

 

 

Zdroj: MF SR, metodika RRZ  Zdroj: MF SR, metodika RRZ 
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Vláda dňa 24. júna 2020 vyhlásila na návrh MF SR a po posúdení RRZ výnimočné okolnosti, 
počas ktorých sa korekčný mechanizmus pravidla o vyrovnanom rozpočte neuplatňuje. Po 
skončení výnimočných okolností však bude potrebné, aby vláda prijala záväzný korekčný plán, 
ktorým by sa štrukturálny deficit znížil minimálne k úrovni 0,5 % HDP. Pri splnení 
rozpočtových cieľov programu stability by štrukturálny deficit bol v roku 2023 vzdialený 
od vyrovnaného rozpočtu o 1,9 % HDP. 
 

3.3 Vývoj dlhu pri splnení cieľov 
 
Splnenie rozpočtových cieľov programu stability by malo viesť do konca roku 2023 
k miernemu poklesu podielu dlhu na HDP na úroveň 61,2 % HDP. V porovnaní 
so scenárom nezmenených politík sa dlh do konca roku 2023 zníži o 7,9 p.b. (graf 12). Napriek 
poklesu však bude na konci strednodobého horizontu o viac ako 13 p.b. nad úrovňou dlhu spred 
pandémie koronavírusu.  
 

 
Hrubý dlh sa v roku 2020 zvýši nad horný limit dlhu ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, pričom aj pri splnení rozpočtových cieľov bude do konca roku 2023 nad 
ním (o 7,2 p.b. nad horným limitom v roku 2023, graf 13). Táto zmena súvisí okrem prudkého 
nárastu dlhu v roku 2020 aj s chýbajúcou rezervou voči sankčným pásmam na konci roku 2019, 
ako aj s pokračujúcim poklesom sankčných pásiem o 1 p.b. ročne. 
 
Vzhľadom na to, že 30. apríla 2020 bola vyslovená dôvera novej vláde a NR SR schválila jej 
programové vyhlásenie, prísnejšie sankcie (od prekročenia 3. sankčného pásma vyššie) 
ústavného zákona sa neuplatňujú minimálne do konca apríla 2022. Toto obdobie sa 
môže v prípade aktivácie únikovej klauzuly predĺžiť približne do marca 202624.  

 
24  Podľa prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy z júna 2020 by reálny HDP mal v roku 2020 klesnúť 

o 9,8 %, čo znamená v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles tempa rastu o 12,2 p.b. (v prípade nominálneho 
HDP výbor odhaduje pokles tempa rastu o 13,2 p.b.). Ak sa táto prognóza potvrdí na jar v roku 2021, automaticky 
sa spustí výnimka z uplatňovania prísnejších sankcií počas 36 mesiacov, t.j. minimálne do konca marca 2024. 

 

Graf 12: Vývoj hrubého dlhu pri splnení 
rozpočtových cieľov (% HDP) 

 
Graf 13: Vývoj hrubého dlhu a sankčné pásma 
dlhovej brzdy (% HDP)  

 

 

 

Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 
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3.4 Vplyv fiškálnej politiky na ekonomický cyklus 
 

Z pohľadu možných vplyvov na ekonomický rast sú okrem hospodárenia verejných financií 
a stanovených rozpočtových cieľov dôležité aj predpoklady o čerpaní prostriedkov z fondov 
EÚ25. Európska únia za účelom zmiernenia dopadu pandémie koronavírusu umožnila krajinám 
čerpať dodatočné prostriedky z rozpočtu EÚ na stimuláciu ekonomiky. Z tohto dôvodu sa 
očakáva, že najväčší objem poskytnutých prostriedkov sa vyčerpá ešte v roku 2020.  
 
V ďalších rokoch sa predpoklady čerpania mierne líšia. Kým prognóza Výboru pre 
makroekonomické prognózy predpokladá v rokoch 2021 a 2022 mierne spomalenie tempa 
čerpania (2,5 % HDP ročne), v roku 2023 počíta s opätovným prekročením úrovne 3 % HDP. 
MF SR očakáva, že čerpanie sa zvýši už v roku 2022 na 3,6 % HDP, resp. 3,8 % HDP v roku 2023 
(graf 14). RRZ predpokladá čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ mierne nad úrovňou 
predpokladov Výboru pre makroekonomické prognózy počas celého strednodobého 
horizontu, pričom čerpanie prostriedkov 3. programového obdobia bude vrcholiť v roku 
2023.  
 
Fiškálna politika bude v roku 2020 prispievať k stabilizácii ekonomického cyklu. 
V ďalšom období, najmä po roku 2022, bude procyklický vplyv plánovanej konsolidácie 
verejných financií čiastočne tlmený zrýchlením čerpania EÚ fondov (graf 15)26.  
 

Graf 14: Predpokladané čerpanie EÚ 
príjmov v rokoch 2020-2023 (% HDP)  

 
Graf 15: Fiškálny impulz v rokoch 2020-2023 
(% HDP) 

 

 

 

Zdroj: RRZ, MF SR, VpMP   Zdroj: metodika RRZ 
 

 
Okrem prostriedkov končiaceho 3. programového obdobia (2013-2020) a nového 
4. programového obdobia (2021-2027) budú k dispozícii ďalšie dodatočné zdroje na úrovni 
Európskej únie (box 3), ktoré môžu pomôcť prekonať následky krízy. Keďže v súčasnosti ešte 
nie sú známe detaily ohľadom podmienok ich čerpania, vláda ani RRZ ich zatiaľ 
nezahrnuli v prognózach čerpania a predstavujú pozitívne riziko z hľadiska 

 
V prípade konania riadnych parlamentných volieb vo februári 2024 a vyslovenia dôvery novej vláde sa uplatní 
ďalšia výnimka o dĺžke 24 mesiacov približne do marca 2026.  

25  Ide o zdroje získané zo zahraničia a po úprave o odvody Slovenska do rozpočtu EÚ získame čistý príspevok 

k zmene domáceho dopytu. 
26  Za predpokladu naplnenia cieľov stanovených v programe stability bude, s výnimkou roka 2020, fiškálna politika 

rovnako prispievať k stabilizácii ekonomiky.  
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makroekonomického vývoja a vývoja verejných financií. Včasné a efektívne využitie 
týchto prostriedkov môže do istej miery kompenzovať vplyv plánovanej konsolidácie 
verejných financií na ekonomiku. 
 

 

Box 3: Dodatočné finančné zdroje z EÚ 
 

Európska komisia (EK) predstavila viacero návrhov na dodatočné financovanie opatrení spojených 

s bojom proti koronavírusu, vrátane finančného rámca na prekonanie následkov krízy. 
 

Prvé dva balíky opatrení (Coronavirus Response Investment Initiative a Coronavirus Response 

Investment Initiative Plus) zjednodušujú používanie nástrojov kohéznej politiky na boj s pandémiou. 

EK tak postupne uvoľnila pravidlá kohéznej politiky na čerpanie a využívanie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF) na boj s pandémiu koronavírusu. Členské štáty budú môcť na obdobie 

1.7.2020 až 1.6.2021 požiadať o 100% mieru spolufinancovania EÚ pre programy kohéznej politiky pre 

rozpočtový rok 2020-2021. V tejto súvislosti vláda dňa 27.4.2020 schválila návrh na realokáciu EŠIF 

z 3. programového obdobia v celkovej výške 1,252 mld. eur27 na opatrenia súvisiace s bojom proti 

koronavírusu. 
 

Schéma SURE je dočasný28 pôžičkový program EÚ pre členské štáty v celkovom objeme 100 mld. eur so 

zvýhodneným úročením s cieľom záchrany miezd zamestnancov v súkromnom sektore. Program je 

zameraný na pokrytie priamych nákladov spojených s krátkodobými pracovnými zmluvami zamestnancov 

a podobných opatrení pre SZČO. Tento program funguje na základe záruk členských štátov, ktoré by mali 

tvoriť 25 % z celkového objemu 100 mld. eur. Výška a podmienky pôžičky budú závisieť od výšky výdavkov 

členského štátu na schémy udržania pracovných miest29. Pôžičky bude udeľovať Rada EÚ na základe 

odporúčaní EK. NR SR dňa 4.6.2020 schválila poskytnutie záruk v maximálnej výške 173,5 mil. eur pre 

schému SURE. Podľa doložky vplyvov tieto záruky nebudú zaznamenané s negatívnym vplyvom na hrubý 

dlh verejnej správy. 
 

Návrh Fondu budúcich generácií EÚ (Next Generation EU)30 je dočasný finančný rámec, ktorý má EÚ 

pomôcť prekonať krízu spojenú s pandémiou koronavírusu, naštartovať a transformovať hospodárstva 

krajín EÚ v súlade s cieľmi nového viacročného rozpočtového rámca EÚ pre roky 2021-2027 a to najmä 

v súlade s Európskou zelenou dohodou, ktorej cieľmi sú prechod na ekologickejšie, digitálne a odolné 

hospodárstvo. Návrh finančného rámca 2021-2027 je v objeme 1 100 mld. eur, ktoré má EK použiť ako 

garanciu a na finančných trhoch si za priaznivých podmienok požičať 750 mld. eur31 pre fond Next 

Generation EU. Čerpanie z dočasného fondu pre budúce generácie je navrhnuté na roky 2020 až 2024. 

Z celkového objemu 750 mld. eur, má byť 500 mld. eur vo forme grantov a dotácií a 250 mld. eur vo forme 

pôžičiek. Návrh EK počíta pre SR s alokáciou dotácií vo výške 6,6 mld. eur z nástroja obnovy a odolnosti 

Fondu budúcich generácií. Celkový objem dodatočných zdrojov z tohto fondu bude závisieť od konečného 

znenia tohto návrhu a jeho podmienok. 

 
27  Ide o realokáciu voľných a nečerpaných prostriedkov EÚ fondov https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24774/1.  
28  O úver z tohto nástroja budú môcť členské štáty požiadať do 31.12.2022. Rada EÚ na návrh EK môže funkčnosť 

tohto nástroja opakovane predĺžiť o šesť mesiacov. 
29 SURE schéma bude podliehať overovaniu zo strany EK a odobreniu zo strany rady EÚ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_572. 
30  Next Generation EU https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940. 
31  Vyjadrené v stálych cenách z roku 2018. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24774/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
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3.5 Dlhodobá udržateľnosť verejných financií 
 
Na dlhodobú udržateľnosť verejných financií vplýva vývoj salda verejnej správy, existujúci 
dlh a budúce záväzky32, najmä vplyvom starnutia populácie. 
 
V Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2019 (apríl 2020) RRZ 
skonštatovala, že verejné financie sú z hľadiska dlhodobej udržateľnosti v pásme vysokého 
rizika33. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti bol v závislosti od konkrétneho scenára 
makroekonomického vývoja po roku 2020 v rozpätí 7,6 až 8,2 % HDP.  
 
Splnenie cieľov vlády stanovených v programe stability (zníženie deficitu verejnej správy 
na 2,9 % HDP do roku 2023)34 by prispelo k zlepšeniu ukazovateľa o 3,9 % HDP35 (graf 16), 
čím by riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou klesli do pásma stredného rizika.  
 

Graf 16: Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti pri naplnení 
cieľov programu stability (% HDP) 

 
ZS – základný scenár vývoja verejných financií                                           Zdroj: RRZ 

 
Dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií konsolidačnými opatreniami by si 
vyžadovalo štrukturálny prebytok presahujúci 2 % HDP, čo je v strednodobom horizonte ťažko 
dosiahnuteľný scenár vzhľadom na veľkosť potrebnej konsolidácie a jej potenciálnych vplyvov 
na ekonomiku. Vzhľadom na vysokú potrebu konsolidácie je žiaduce, aby Slovensko 
zrýchlilo proces prijímania štrukturálnych reforiem v oblastiach citlivých na starnutie 
populácie (najmä dôchodkového systému, poskytovania zdravotnej a dlhodobej starostlivosti) 
a v ostatných oblastiach s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a produktivity. 
 

  

 
32  Predovšetkým prostredníctvom zvýšených výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. 
33  Po zohľadnení vplyvov pandémie koronavírusu a opatrení prijatých začiatkom roku 2020, ktoré nesúvisia 

s pandémiou (zavedenie 13. dôchodkov a zvyšovanie miezd vo verejnej správe od začiatku roku 2020). 
34  RRZ odhaduje, že naplnením rozpočtových cieľov by sa dosiahol štrukturálny deficit vo výške 2,4 % HDP v roku 

2023. 
35  Aktualizácia ukazovateľa zohľadňuje iba stanovené ciele v oblasti salda verejnej správy. Prijatie konkrétnych 

opatrení ovplyvňujúcich projekciu príjmov a výdavkov na najbližšie 50-ročné obdobie môže výsledné hodnotenie 
udržateľnosti zmeniť. 
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4 Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti  
 

Program stability na roky 2020 až 2023 je založený na prognózach výborov z apríla 2020 
(mimoriadne zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy z 8. apríla 2020 a Výboru pre 
daňové prognózy z 16. apríla 2020), ktoré obsahovali prvé odhady vplyvu pandémie koronavírusu 
na slovenskú ekonomiku. Tieto prognózy boli členmi výborov vyhodnotené ako realistické. 
Riadne zasadnutia výborov sa uskutočnili vo februári a v júni 2020, pričom tieto 
prognózy boli zverejnené v termíne, ktorý predpokladá ústavný zákon o rozpočtovej 
zodpovednosti (t.j. do 15. februára 2020 a do 30. júna 2020).  
 

Program stability nemá ústavným zákonom definovaný zoznam povinne 
zverejňovaných údajov36. Na jeho vyhodnotenie a identifikáciu potenciálnych rizík sú 
potrebné podrobnejšie údaje ako zverejňuje MF SR v dátovom súbore. RRZ preto dodatočne 
požiadala o sprístupnenie dát a zodpovedanie doplňujúcich otázok. MF SR požiadavke vyhovelo 
a niektoré témy boli ďalej hlbšie konzultované. V súvislosti s nákupmi v rezorte obrany sa RRZ 
obrátila aj na Ministerstvo obrany SR, ktoré poskytlo dodatočné informácie37. 
 

Program stability obsahuje oproti predchádzajúcim rokom užší okruh údajov (chýbal napríklad 
fiškálny rámec, ako aj informácie o konkrétnych nových opatreniach vlády). Z pohľadu 
transparentnosti týchto údajov a zámerov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti 
považuje RRZ za potrebné poukázať na tieto nedostatky: 
 

• Prognóza daňových príjmov zapracovaná v programe stability nebola schválená 
Výborom pre daňové prognózy (VpDP). Daňové a odvodové príjmy sú v porovnaní 
s aprílovou prognózou VpDP vyššie o 26 mil. eur v roku 2020. Navýšenie súvisí so 
schválením jednorazového odpustenia odvodov v rámci pomoci v oblasti zamestnanosti 
a jeho nesprávnym zapracovaním do odhadu vlády38. V dokumente chýba akákoľvek 
informácia o tom, že došlo k úpravám nad rámec prognózy schválenej výborom. 
Členovia VpDP neboli o tejto zmene informovaní. 

 

• Výdavky súvisiace s rezortom obrany nie sú transparentne vyhodnocované 
a komunikované. V roku 2019 bola v programe stability časť zhoršenia salda v sume 
196 mil. eur pripísaná podhodnoteniu výdavkov na nákupy vojenskej techniky v rezorte 
obrany, pričom podľa zverejnených údajov boli hotovostné výdavky a časové rozlíšenie 
termínu dodávok v porovnaní s rozpočtom nižšie približne o 100 mil. eur39. Odhad vlády 
na rok 2020 uvažoval so skorším dodaním podstatnej časti vojenského infraštruktúry 
a materiálu, čo sa po zverejnení zmluvy o nákupe lietadiel F-16 (najväčšia investičná 
akcia v rezorte obrany) a dodatočne vyžiadaných informácií z Ministerstva obrany SR 
nepotvrdilo. 

 
36  Obsah programu stability špecifikuje nelegislatívny dokument (Specifications on the implementation of the 

Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes 
z 15. mája 2017) schválený na európskej úrovni vychádzajúci z preventívnej časti Paktu stability a rastu. 

37  Odpovede MF SR a MO SR sú zverejnené na internetovej stránke RRZ spolu s týmto materiálom. 
38  Toto opatrenie nebolo súčasťou prognózy Výboru pre daňové prognózy, bolo uvedené len ako memorandová 

položka s odhadovaným negatívnym vplyvom vo výške 70 mil. eur. Po schválení tohto opatrenia v NR SR bol jeho 
negatívny vplyv aktualizovaný na 44 mil. eur. Pri zostavovaní odhadu vlády sa vychádzalo z nesprávneho 
predpokladu, že opatrenie bolo už súčasťou prognózy VpDP, čiže aktualizáciou jeho vplyvu došlo k zvýšeniu 
odhadu príjmov o 26 mil. eur (pozitívny vplyv 70 mil. eur znížený o 44 mil. eur). 

39  K zhoršeniu voči rozpočtu prispela najmä zmena pohľadávok a záväzkov ostatných rezortov štátneho rozpočtu, 
ako aj nerealizovanie nešpecifikovaného príjmového opatrenia zahrnutého v rozpočte.  
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Aktuálna kríza spôsobená externou udalosťou mimo kontroly vlády vytvára príležitosť na 
doplnenie a skvalitnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti na Slovensku:  
 

• Verejné financie neboli na vzniknutú situáciu spôsobenú pandémiou 
koronavírusu pripravené. Dobré ekonomické časy sa nevyužili na dosiahnutie 
vyrovnaného rozpočtu a podstatnejší pokles dlhu na bezpečné úrovne. Práve z tohto 
dôvodu je potrebné na Slovensku dobudovať fiškálny rámec, ktorý zvýši náklady 
nezodpovednej fiškálnej politiky v čase jej realizácie. Operatívnym nástrojom 
riadenia verejných financií by sa mali stať výdavkové limity, ktorých zavedenie 
predpokladá aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Malo by ísť o záväzné 
viacročné výdavkové limity uplatňované na väčšinu výdavkov verejnej správy previazané 
s vývojom dlhodobej udržateľnosti verejných financií. 

 

• Ďalšou výzvou je prudký nárast dlhu v roku 2020 nad najvyššie sankčné pásmo 
dlhovej brzdy. Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu ohľadom veľkosti vplyvu krízy na 
ekonomiku zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa vývoj dlhu odchýli od horného limitu 
dlhu a kedy potrebu stabilizácie ekonomiky cez proticyklickú fiškálnu politiku vystrieda 
potreba riešenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií40. Spustenie únikových 
klauzúl môže použitie závažnejších sankcií oddialiť, verejné financie by sa však aj počas 
tohto obdobia mali pripraviť na potrebu znižovania dlhu.  

 

• RRZ aj iné inštitúcie v minulosti viackrát komunikovali41 nevýhody spojené so 
sledovaním úrovne hrubého dlhu v dlhovej brzde z pohľadu efektívneho 
riadenia dlhu a likvidity. Zmena definície dlhu z hrubého na čistý dlh (so 
zachovaním neutrality držby najlikvidnejších finančných aktív, napríklad hotovosť na 
účtoch a obchodovateľné dlhové cenné papiere) by pri adekvátnom posune sankčných 
pásiem túto nevýhodu mohla odstrániť. Na druhej strane hrubý dlh bude naďalej 
dôležitým ukazovateľom z pohľadu európskych fiškálnych pravidiel, pričom jeho 
význam vzrastie tým, že hrubý dlh pravdepodobne prekročí v tomto roku referenčnú 
hodnotu Paktu stability a rastu vo výške 60 % HDP. 
 

• Výpadok daňových príjmov sa bez dodatočných transferov zo štátneho rozpočtu 
premietne aj do zhoršenia finančnej situácie samospráv, čoho dôsledkom môže 
byť znižovanie zostatkov na účtoch samospráv, odkladanie výdavkov, ktoré nie sú 
nevyhnuté (napríklad plánované investície) a tiež aj nárast dlhu. Ústavný zákon 
obsahuje ustanovenia týkajúce sa nadmerného zadlžovania samospráv, ich platobnej 
schopnosti ako aj financovania nových úloh, pričom v minulosti vznikli problémy 
s vyhodnotením plnenia týchto ustanovení. Aktuálna kritická situácia predstavuje 
príležitosť na presnejšie definovanie pravidiel medzi centrálnou vládou a samosprávami 
vrátane nastavenia finančných vzťahov. Z pohľadu RRZ by bolo vhodné špecifikovať 
podmienky toho, že štát nezabezpečuje platobnú schopnosť samospráv 
a detailne posúdiť adekvátnosť ich financovania vzhľadom na ich existujúce 
kompetencie. 
 

 
40  Okrem vysokej aktuálnej úrovne dlhu, potrebu zlepšovania dlhodobej udržateľnosti zvyšuje aj starnutie populácie, 

ktoré sa pri súčasnom nastavení pravidiel začne vo väčšej miere negatívne prejavovať vo verejných financiách po 
roku 2030. 

41  Ide napríklad o stanoviská RRZ a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ktorá patrí pod Ministerstvo financií SR. 

https://www.rozpoctovarada.sk/vo_download/RRZ_stanovisko_dlhova_brzda_01.pdf
https://www.ardal.sk/_img/Documents/O%20n%C3%A1s/stanoviska%20a%20komentare/Dlhova_brzda.pdf
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Príloha č. 1 – Riziká rozpočtu VS v rokoch 2020 až 2022 
 

Tab 8: Riziká a zdroje ich krytia v rokoch 2020 až 2022 (rozdiel oproti RVS 2020-2022, v mil. eur) 
  2020 2021 2022 

1. Saldo verejnej správy - RVS 2020-2022 -480 -792 -1 334 

2. Saldo verejnej správy v roku 2019 - RRZ (jún 2020) -6 693 -5 857 -6 099 

3. Rozdiel oproti rozpočtu (2-1) -6 212 -5 065 -4 765 

Vplyv pandemických opatrení -797 0 0 

Opatrenia vlády na podporu ekonomiky -547 0 0 

Nákupy zdravotníckeho materiálu -250 0 0 

Daňové príjmy -3 011 -3 143 -3 412 

DPPO -881 -718 -651 

DPFO -235 -330 -307 

DPH -670 -668 -807 

E-kasa a nanomarkery -180 -190 -200 

Ostatné dane -320 -393 -433 

Sociálne odvody -499 -542 -650 

Zdravotné odvody -225 -302 -364 

Vybrané nedaňové príjmy -394 -254 -322 

Dividendy ŠR a MH Manažment -169 -169 -164 

Kapitálové príjmy ŠR -33 -25 -25 

Ostatné nedaňové príjmy ŠR -25 -9 9 

Emisné kvóty -136 -20 -113 

Poplatok EOSA -31 -31 -29 

Odvod na vyradenie jadr. zariadení 0 0 0 

Sociálne transfery a dávky -871 -732 -620 

Sociálne dávky MPSVaR -974 -912 -850 

Výdavky Sociálnej poisťovne 103 179 230 

Vzťahy s rozpočtom EÚ -98 53 39 

Transfer do rozpočtu EÚ 102 0 7 

Spolufinancovanie -94 -14 -50 

Rezerva na prostriedky EÚ 74 81 82 

Korekcie k čerpaniu EÚ fondov -180 -14 0 

Vybrané výdavky ŠR -566 -597 -229 

Bežné rezervy ŠR (okrem EÚ a miezd) 200 252 250 

Mzdy (vrátane rezervy) 4 -44 -98 

Tovary a služby -36 56 104 

Úroky -34 -60 -90 

Ostatné bežné výdavky ŠR -331 -334 -401 

Kapitálové výdavky ŠR (vrátane rezervy) -369 -467 5 

Hospodárenie samospráv (bez daní) -80 180 314 

Obce -66 82 162 

VÚC -14 98 152 

Výdavky na zdravotníctvo -195 -265 -217 

Zdravotná starostlivosť 36 -94 -37 

Výdavky akcionárom -50 -50 -50 

Hospodárenie nemocníc -150 -86 -92 

Prevádzkové výdavky zdrav. poisťovní -32 -35 -38 

Vybrané subjekty VS -198 -307 -317 

Správny fond Sociálnej poisťovne -109 -113 -118 

ŽSR -28 -4 -8 

ZSSK -90 -115 -118 

NDS -22 -100 -102 

Ostatné subjekty 51 24 28 

Ostatné -1 -1 -1 

 Zdroj: MF SR, RRZ 
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Tab 9: Riziká a zdroje ich krytia v rokoch 2020 až 2022 (rozdiel oproti RVS 2020-2022, v % HDP) 

  2020 2021 2022 

1. Saldo verejnej správy - RVS 2020-2022 -0,49 -0,77 -1,23 

2. Saldo verejnej správy v roku 2019 - RRZ (jún 2020) -7,73 -6,27 -6,32 

3. Rozdiel oproti rozpočtu * -7,18 -5,42 -4,93 

Vplyv pandemických opatrení -0,92 0,00 0,00 

Opatrenia vlády na podporu ekonomiky -0,63 0,00 0,00 

Nákupy zdravotníckeho materiálu -0,29 0,00 0,00 

Daňové príjmy -3,48 -3,36 -3,53 

DPPO -1,02 -0,77 -0,67 

DPFO -0,27 -0,35 -0,32 

DPH -0,77 -0,71 -0,84 

E-kasa a nanomarkery -0,21 -0,20 -0,21 

Ostatné dane -0,37 -0,42 -0,45 

Sociálne odvody -0,58 -0,58 -0,67 

Zdravotné odvody -0,26 -0,32 -0,38 

Vybrané nedaňové príjmy -0,46 -0,27 -0,33 

Dividendy ŠR a MH Manažment -0,20 -0,18 -0,17 

Kapitálové príjmy ŠR -0,04 -0,03 -0,03 

Ostatné nedaňové príjmy ŠR -0,03 -0,01 0,01 

Emisné kvóty -0,16 -0,02 -0,12 

Poplatok EOSA -0,04 -0,03 -0,03 

Odvod na vyradenie jadr. zariadení 0,00 0,00 0,00 

Sociálne transfery a dávky -1,01 -0,78 -0,64 

Sociálne dávky MPSVaR -1,13 -0,98 -0,88 

Výdavky Sociálnej poisťovne 0,12 0,19 0,24 

Vzťahy s rozpočtom EÚ -0,11 0,06 0,04 

Transfer do rozpočtu EÚ 0,12 0,00 0,01 

Spolufinancovanie -0,11 -0,02 -0,05 

Rezerva na prostriedky EÚ 0,09 0,09 0,08 

Korekcie k čerpaniu EÚ fondov -0,21 -0,02 0,00 

Vybrané výdavky ŠR -0,65 -0,64 -0,24 

Bežné rezervy ŠR (okrem EÚ a miezd) 0,23 0,27 0,26 

Mzdy (vrátane rezervy) 0,00 -0,05 -0,10 

Tovary a služby -0,04 0,06 0,11 

Úroky -0,04 -0,06 -0,09 

Ostatné bežné výdavky ŠR -0,38 -0,36 -0,42 

Kapitálové výdavky ŠR (vrátane rezervy) -0,43 -0,50 0,01 

Hospodárenie samospráv (bez daní) -0,09 0,19 0,33 

Obce -0,08 0,09 0,17 

VÚC -0,02 0,10 0,16 

Výdavky na zdravotníctvo -0,23 -0,28 -0,22 

Zdravotná starostlivosť 0,04 -0,10 -0,04 

Výdavky akcionárom -0,06 -0,05 -0,05 

Hospodárenie nemocníc -0,17 -0,09 -0,10 

Prevádzkové výdavky zdrav. poisťovní -0,04 -0,04 -0,04 

Vybrané subjekty VS -0,23 -0,33 -0,33 

Správny fond Sociálnej poisťovne -0,13 -0,12 -0,12 

ŽSR -0,03 0,00 -0,01 

ZSSK -0,10 -0,12 -0,12 

NDS -0,03 -0,11 -0,11 

Ostatné subjekty 0,06 0,03 0,03 

Ostatné 0,00 0,00 0,00 
*-negatívny vplyv zmeny menovateľa (nominálneho HDP) na deficit je 0,07 percentuálneho bodu (p.b.) 
v roku 2020, 0,06 p.b. v roku 2021 a 0,09 p.b. v roku 2022. 

Zdroj: MF SR, RRZ 
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Príloha č. 2 – Makroekonomické predpoklady  
 
Podľa prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) z júna 2020 čaká slovenskú 
ekonomiku následkom globálnej pandémie pokles HDP v roku 2020 o 9,8 %, čo je hlbší prepad 
ako počas krízy v roku 2009 (5,5 %). Pri obnovovaní domáceho a zahraničného dopytu po 
uvoľnení reštrikčných opatrení proti šíreniu pandémie a pri postupnej obnove dodávateľských 
reťazcov sa HDP dostane na predkrízovú úroveň až koncom roka 2022. Napriek oživeniu rastu 
HDP v roku 2021 na úroveň 7,6 % ostane ekonomika podchladená aj v strednodobom horizonte, 
k čomu prispeje i konsolidácia verejných financií v súlade s cieľmi Programu stability na roky 
2021 až 2023.  
 
Pre účely hodnotenia rizík porovnávame prognózu schválenú členmi VpMP v júni 2020 
s makroekonomickými predpokladmi VpMP z apríla 202042, ktoré boli podkladom pre 
zostavenie Programu stability (tabuľka 10). 
 

Tab 10: Makroekonomická prognóza VpMP z júna 2020 

Ukazovateľ v %, reálny rast 
Skut. 

Prognóza VpMP z júna 2020 (rozdiel oproti prognóze VpMP 
z apríla 2020) 

2019 2020 2021 2022 2023 

HDP 2,4 -9,8 (-2,6) 7,6 (+0,8) 1,8 (-2,3) 3,5 (+0,3) 

Spotreba domácností 2,1 -7,0 (+1,3) 5,4 (-2,4) 1,4 (-2,7) 2,4 (-0,4) 

Spotreba verejnej správy 4,6 2,2 (+0,4) -1,7 (-1,8) -0,3 (-2,1) 1,6 (-0,9) 

Fixné investície 6,8 -21,7 (-1,4) 13,4 (-3,7) 2,7 (-2,6) 6,3 (+0,5) 

Export tovarov a služieb 1,7 -19,1 (+2,3) 16,5 (-1,1) 6,4 (-0,0) 5,0 (+1,4) 

Import tovarov a služieb 2,6 -16,6 (+8,9) 12,6 (-6,4) 4,5 (-2,0) 4,1 (+0,1) 

Mzdová báza, bežné ceny 8,8 -0,5 (+1,8) 3,9 (-1,7) 3,8 (-2,1) 4,3 (-0,9) 

Inflácia, priemerná ročná; CPI 2,7 1,8 (+0,2) 0,3 (+0,1) 1,3 (-0,6) 1,0 (-1,1) 

Produkčná medzera (% HDP) 2,1 -9,1 (-2,0) -4,2 (-1,2) -4,4 (-3,1) -3,2 (-2,7) 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
Vyhliadky globálneho rastu sa zhoršujú z dôvodu pokračujúceho šírenia vírusu vo svete 
a potvrdzujú sa negatívne riziká pre svetový obchod spojené s nedostatočnou 
a nesynchronizovanou reakciou vlád na vývoj pandémie. Následkom je pretrvávajúca veľká 
neistota ohľadom globálneho rastu a z nej vyplývajúce riziká pre vývoj otvorených ekonomík 
zahrňujúc Nemecko a krajiny V4 (Graf 17). Neistotu odhadov zvýrazňuje možnosť príchodu 
druhej vlny pandémie do Európy v priebehu roka 2020 (rizikový scenár), či neistota ohľadom 
obdobia návratu ekonomickej výkonnosti späť na úroveň roka 2019 (Graf 18). 
 
 
 
 
 

 
42  Prognóza VpMP z júna 2020 bola ohodnotená všetkými členmi ako realistická, rovnako ako pôvodná prognóza z 

mimoriadneho zasadnutia VpMP z apríla 2020. 
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Graf 17: Rozpätie prognóz 
medzinárodných a domácich inštitúcií 
vybraných krajín 

 Graf 18: Neistota prognózy rastu HDP na 
základe historických odchýlok prognóz 
od skutočnosti 2009-2013 

 

 

 
Zdroje prognóz (apríl až jún 2020): OECD, EK, MMF, NBS, MF 
SR, KRRZ, IFO, Bundesbank, IW, HWWI, MF CR, ČNB, PNB, 
GKI 

  Zdroj: KRRZ, MF SR, IFP – MF SR (rizikový scenár) 

 
V domácej ekonomike obmedzenie ponuky služieb a výroby počas tzv. „lockdownu“ 
zredukovalo domácu spotrebu a spôsobilo výpadok dodávateľských sietí z dôvodu chýbajúcej 
medzispotreby a pracovníkov. Na strane dopytu spôsobuje dodatočný negatívny šok znižovanie 
spotreby z dôvodu obáv domácností o svoj budúci príjem i z obáv z nakazenia vírusom pri 
sociálnych kontaktoch. Fáza vyčkávania ohľadom stabilizácie výhľadu ekonomiky bráni rovnako 
i výraznejšiemu nárastu investičnej aktivity. Práve neistota budúceho vývoja 
epidemiologickej situácie je rizikom pre domácu súkromnú spotrebu a investície, a to 
vo vzťahu k veľkosti jej utlmenia v priebehu roka ako i rýchlosti návratu na ich pôvodnú 
úroveň. 
 
Reakciou na domáci vývoj boli zavedené fiškálne opatrenia kompenzujúce stratu príjmov 
domácností a firiem. Zároveň sa ďalšími makroprudenciálnymi opatreniami zabránilo 
neželaným sekundárnym efektom z dôvodu nesolventnosti domácností a prudšieho nárastu 
insolventnosti firiem. Vyplývajúce finančné riziká z insolventnosti sa však presúvajú 
v čase na neskôr i vzhľadom na stále nerovnomerný vývoj pandémie vo svete 
a pokračujúce utlmenie zahraničného a domáceho dopytu.  
 
Bez obnovy globálneho dopytu fiškálne opatrenia nedokážu v plnej miere viesť k obnoveniu 
ekonomických aktivít v domácej ekonomike a vývozných aktivít voči zahraničiu. Očakávania 
firiem a domácností sa však postupne zotavujú na predkrízovú úroveň (Graf 19). Fiškálne 
opatrenia pomáhajú utlmiť prudší nárast nezamestnanosti, ktorá sa dostane podľa prognóz na 
polovičnú úroveň z krízy v roku 2009 (Graf 20). 
 
V horizonte strednodobej predikcie je okrem dodatočných vĺn pandémie rizikom 
nebezpečenstvo tvrdého Brexitu, pokračujúca eskalácia protekcionizmu v globálnom obchode 
a nestabilný politický vývoj vo svete. V prípade realizácie negatívnych rizík hrozí slovenskej 
ekonomike trvalejšia strata väčšej časti vývozného potenciálu vo forme narušenia 
medzisektorových a medzinárodných dodávateľských sietí. Pozitívnym rizikom sú zdroje z EÚ 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti slovenskej ekonomiky. 
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Graf 19: Prudký prepad a zotavenie 
očakávaní domácností a firiem  

 Graf 20: Prognózy miery 
nezamestnanosti podľa EK (%) 

 

 

 
Zdroj: ŠÚ SR  Zdroj prognóz: EK 
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Príloha č. 3 – Porovnanie daňových prognóz 
 

Daňová prognóza RRZ bola pripravená pri príležitosti júnového zasadnutia Výboru pre daňové 
prognózy. Prognóza zachytáva negatívne vplyvy pandémie koronavírusu na ekonomický vývoj. 
 
V porovnaní s prognózou použitou v programe stability indikuje prognóza RRZ vyššie daňovo-
odvodové príjmy v rokoch 2020 a 2021. Najväčším rozdielom je odhadovaný vyšší výnos z dane 
z pridanej hodnoty (DPH). V roku 2020 uvažuje prognóza RRZ so zníženým výnosom 
osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod) z dôvodu odpustenia 
jeho úhrad pre tretí a štvrtý kvartál, následne od roku 2021 je predpokladané zrušenie bankového 
odvodu v súlade s memorandom medzi MF SR a Slovenskou bankovou asociáciou. 
 
V období rokov 2022 a 2023 je prognóza RRZ ako celok v porovnaní s prognózou použitou 
v programe stability konzervatívnejšia. K nižšiemu výnosu prispievajú najmä daňové a odvodové 
príjmy závislé od zamestnanosti a výšky miezd (daň z príjmov fyzických osôb, príspevky na 
sociálne a zdravotné poistenie), ďalej výnos DPH a zrušenie bankového odvodu. 
 
Detailnejšie členenie podľa jednotlivých typov daní ako aj porovnanie s prognózou v programe 
stability poskytuje tabuľka 11. 
 

Tab 11: Daňová prognóza RRZ z júna (porovnanie s PS) (ESA2010, mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 5 484 (-35) 5 909 (84) 6 303 (75) 6 735 (51) 

Daň z príjmov fyzických osôb 3 355 (61) 3 496 (-50) 3 717 (-102) 3 952 (-137) 

Daň z príjmov právnických osôb 1 895 (-106) 2 169 (112) 2 330 (159) 2 520 (169) 

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 233 (11) 244 (22) 256 (18) 263 (20) 

Dane na tovary a služby 8 546 (311) 8 983 (151) 9 154 (-279) 9 558 (-595) 

Daň z pridanej hodnoty 6 338 (312) 6 655 (172) 6 802 (-206) 7 158 (-518) 

Spotrebné dane 2 208 (-1) 2 328 (-21) 2 352 (-72) 2 400 (-77) 

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 20 (5) 20 (4) 20 (4) 20 (4) 

Miestne dane 657 (7) 676 (-3) 694 (-1) 718 (-3) 

Ostatné dane 617 (-155) 444 (-307) 452 (-344) 465 (-356) 

Sociálna poisťovňa 8 050 (59) 8 337 (76) 8 622 (-80) 9 023 (-133) 

Zdravotné poistenie 3 981 (65) 4 134 (-2) 4 298 (-84) 4 488 (-122) 

Daňové príjmy a príjmy FSZP spolu 27 356 (258) 28 503 (2) 29 545 (-709) 31 007 (-1 155) 
 Zdroj: RRZ, MF SR 

 
Nasledujúca tabuľka prezentuje porovnanie prognózy RRZ voči júnovej prognóze VpDP. 
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Tab 12: Daňová prognóza RRZ z júna (porovnanie s prognózou VpDP z júna) (ESA2010, mil. eur) 

  2020 2021 2022 2023 

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 5 484 (-66)  5 909 (113)  6 303 (250)  6 735 (349)  

Daň z príjmov fyzických osôb 3 355 (4)  3 496 (-9)  3 717 (13)  3 952 (29)  

Daň z príjmov právnických osôb 1 895 (-71)  2 169 (113)  2 330 (235)  2 520 (315)  

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 233 (0)  244 (8)  256 (3)  263 (5)  

Dane na tovary a služby 8 546 (-6)  8 983 (25)  9 154 (114)  9 558 (141)  

Daň z pridanej hodnoty 6 338 (-16)  6 655 (19)  6 802 (101)  7 158 (131)  

Spotrebné dane 2 208 (10)  2 328 (6)  2 352 (13)  2 400 (10)  

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 20 (0)  20 (1)  20 (2)  20 (3)  

Miestne dane 657 (10)  676 (-5)  694 (3)  718 (2)  

Ostatné dane 617 (2)  444 (-10)  452 (-9)  465 (-10)  

Sociálna poisťovňa 8 050 (-20)  8 337 (43)  8 622 (63)  9 023 (90)  

Zdravotné poistenie 3 981 (8)  4 134 (5)  4 298 (9)  4 488 (16)  

Daňové príjmy a príjmy FSZP spolu 27 356 (-72)  28 503 (172)  29 545 (433)  31 007 (591)  
 Zdroj: RRZ, MF SR 
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Príloha č. 4 – Odhad bilancie VS podľa NPC scenára RRZ 
 
Tab 13: RRZ odhad vývoja príjmov a výdavkov VS - NPC scenár (ESA2010, mil. eur) 
  2019S 2020O 2021O 2022O 2023O 

Príjmy spolu 39 085 37 776 39 188 40 462 42 572 

Daňové príjmy 18 273 16 542 17 287 17 921 18 837 

Dane z produkcie a dovozu 11 377 10 756 11 103 11 338 11 816 

 - Daň z pridanej hodnoty (spolu so zdrojom EÚ) 6 826 6 338 6 655 6 802 7 158 

 - Spotrebné dane 3 010 2 208 2 328 2 352 2 400 

 - Daň z nehnuteľnosti 343 416 426 435 447 

 - Osobitný odvod finančných inštitúcií 143 149 0 0 0 

 - Ostatné 1 055 1 645 1 694 1 749 1 810 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 6 895 5 786 6 184 6 583 7 021 

 - Daň z príjmov fyzických osôb 3 577 3 355 3 496 3 717 3 952 

 - Daň z príjmov právnických osôb 2 784 1 895 2 169 2 330 2 520 

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou 246 233 244 256 263 

 - Dane z majetku a iné 289 303 275 280 286 

Dane z kapitálu 0 0 0 0 0 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 14 337 14 828 15 302 15 713 16 242 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie spolu 14 119 14 611 15 080 15 485 16 005 

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 219 217 221 228 237 

Nedaňové príjmy  4 797 4 744 4 812 4 891 4 940 

Tržby 4 232 4 185 4 238 4 312 4 328 

Dôchodky z majetku, z ktorých 565 559 574 578 612 

 - Dividendy 324 291 294 292 330 

 - Úroky 165 194 205 211 207 

Granty a transfery 1 678 1 661 1 787 1 937 2 552 

z toho: z EÚ 945 1 131 1 174 1 341 1 954 

Výdavky spolu 40 304 44 468 45 045 46 561 49 577 

Bežné výdavky 36 492 40 781 41 159 42 241 43 919 

Kompenzácie zamestnancov 9 596 10 358 10 473 10 907 11 496 

Medzispotreba 5 244 5 470 5 706 5 843 5 937 

Dane 166 240 233 137 138 

Subvencie 1 030 1 338 1 082 1 118 1 187 

Dôchodky z majetku 1 157 1 140 1 122 1 164 1 207 

 - Úrokové náklady 1 157 1 140 1 122 1 164 1 207 

Celkové sociálne transfery 17 442 20 043 20 460 20 921 21 344 

 - Sociálne dávky okrem natur. soc. transferov 12 599 14 861 14 943 15 206 15 424 

                 Aktívne opatrenia trhu práce 45 60 58 61 75 

                 Nemocenské dávky 769 977 872 899 930 

                 Dôchodkové dávky  7 747 8 790 8 996 9 243 9 484 

                 Dávky v nezamestnanosti 214 344 294 292 303 

                 Štátne sociálne dávky a podpora 1 539 1 755 1 731 1 741 1 751 

                 Plat. poistné za skupiny osôb ustan. zákonom 1 564 2 126 2 148 2 104 1 988 

 - Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia) 4 842 5 181 5 517 5 715 5 920 

Ostatné bežné transfery 1 857 2 192 2 083 2 150 2 609 

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 750 811 974 1 018 1 425 

Kapitálové výdavky 3 813 3 687 3 886 4 320 5 658 

Kapitálové investície 3 442 3 161 3 712 4 143 5 451 

Kapitálové transfery 371 526 175 178 207 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -1 220 -6 693 -5 857 -6 099 -7 005 

S – skutočnosť, O – odhad RRZ podľa NPC scenára    Zdroj: MF SR 
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Tab 14: RRZ odhad vývoja príjmov a výdavkov VS - NPC scenár (ESA2010, v % HDP) 
  2019S 2020O 2021O 2022O 2023O 

Príjmy spolu 41,50 43,65 41,92 41,90 42,19 

Daňové príjmy 19,40 19,11 18,49 18,56 18,67 

Dane z produkcie a dovozu 12,08 12,43 11,88 11,74 11,71 

 - Daň z pridanej hodnoty (spolu so zdrojom EÚ) 7,25 7,32 7,12 7,04 7,09 

 - Spotrebné dane 3,20 2,55 2,49 2,44 2,38 

 - Daň z nehnuteľnosti 0,36 0,48 0,46 0,45 0,44 

 - Osobitný odvod finančných inštitúcií 0,15 0,17 0,00 0,00 0,00 

 - Ostatné 1,12 1,90 1,81 1,81 1,79 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 7,32 6,69 6,62 6,82 6,96 

 - Daň z príjmov fyzických osôb 3,80 3,88 3,74 3,85 3,92 

 - Daň z príjmov právnických osôb 2,96 2,19 2,32 2,41 2,50 

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou  0,26 0,27 0,26 0,27 0,26 

 - Dane z majetku a iné 0,31 0,35 0,29 0,29 0,28 

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

Príspevky na sociálne zabezpečenie 15,22 17,13 16,37 16,27 16,10 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie spolu 14,99 16,88 16,13 16,04 15,86 

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 0,23 0,25 0,24 0,24 0,23 

Nedaňové príjmy  5,09 5,48 5,15 5,06 4,90 

Tržby 4,49 4,84 4,53 4,47 4,29 

Dôchodky z majetku, z ktorých 0,60 0,65 0,61 0,60 0,61 

 - Dividendy 0,34 0,34 0,31 0,30 0,33 

 - Úroky 0,17 0,22 0,22 0,22 0,20 

Granty a transfery 1,78 1,92 1,91 2,01 2,53 

z toho: z EÚ 1,00 1,31 1,26 1,39 1,94 

Výdavky spolu 42,80 51,38 48,19 48,22 49,13 

Bežné výdavky 38,75 47,12 44,03 43,74 43,52 

Kompenzácie zamestnancov 10,19 11,97 11,20 11,30 11,39 

Medzispotreba 5,57 6,32 6,10 6,05 5,88 

Dane 0,18 0,28 0,25 0,14 0,14 

Subvencie 1,09 1,55 1,16 1,16 1,18 

Dôchodky z majetku 1,23 1,32 1,20 1,21 1,20 

 - Úrokové náklady 1,23 1,32 1,20 1,21 1,20 

Celkové sociálne transfery 18,52 23,16 21,89 21,67 21,15 

 - Sociálne dávky okrem natur. soc. transferov 13,38 17,17 15,99 15,75 15,28 

                 Aktívne opatrenia trhu práce 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 

                 Nemocenské dávky 0,82 1,13 0,93 0,93 0,92 

                 Dôchodkové dávky  8,23 10,16 9,62 9,57 9,40 

                 Dávky v nezamestnanosti 0,23 0,40 0,31 0,30 0,30 

                 Štátne sociálne dávky a podpora 1,63 2,03 1,85 1,80 1,73 

                 Plat. poistné za skupiny osôb ustan. zákonom 1,66 2,46 2,30 2,18 1,97 

 - Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia) 5,14 5,99 5,90 5,92 5,87 

Ostatné bežné transfery 1,97 2,53 2,23 2,23 2,59 

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 0,80 0,94 1,04 1,05 1,41 

Kapitálové výdavky 4,05 4,26 4,16 4,47 5,61 

Kapitálové investície 3,66 3,65 3,97 4,29 5,40 

Kapitálové transfery 0,39 0,61 0,19 0,18 0,20 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -1,30 -7,73 -6,27 -6,32 -6,94 

S – skutočnosť, O – odhad RRZ podľa NPC scenára    Zdroj: MF SR, RRZ 
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Príloha č. 5 – Zoznam jednorazových opatrení 
 
Nasledujúca tabuľka prezentuje identifikované jednorazové vplyvy zahrnuté v odhade RRZ 
v rokoch 2018 až 2023, ktoré boli zohľadnené pri výpočte štrukturálneho salda v zmysle 
metodiky RRZ43.  
 
Tab 15: Jednorazové vplyvy v rokoch 2018-2023 (ESA2010, % HDP) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

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

opatrenia spojené s pandémiou COVID19   -0,92    

zmena výšky odvodu do rozpočtu EÚ - - - 0,11 0,11 -0,20 

CELKOVO 0,02 -0,03 -0,93 0,10 0,10 -0,21 
 

 
 

   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. Nasledujúcich 30 rokov sa bude stav 

poskytnutého preddavku každoročne znižovať o alikvotnú časť vo výške 5,79 mil. eur. Táto 

suma negatívne ovplyvní schodok rozpočtu VS počas obdobia 30 rokov. 

 

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

posunutého hotovostného plnenia, kde hotovostný výnos je priradený do jednotlivých 

období s fixným posunom. Takýto prístup nezohľadňuje v plnej miere skutočnosť najmä 

v prípade nadmerných odpočtov. Daňová kontrola a s ňou súvisiace oneskorené vyplatenie 

nadmerných odpočtov môže výrazným spôsobom ovplyvniť akruálny výnos DPH podľa 

ESA2010. V roku 2018 tak boli pozitívne ovplyvnené príjmy z DPH sumou 24,5 mil. eur, 

v roku 2019 bol vplyv negatívny vo výške 20,8 mil. eur. 
 

3. Opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu – V prvom kvartáli roka 2020 zasiahla 

slovenskú ekonomiku celosvetová pandémia koronavírusu (COVID19). V snahe eliminovať 

negatívne efekty a podporiť ekonomiku vláda prijala balíček opatrení, ktorý RRZ vyčíslila na 

547 mil. eur. Samotný nákup zdravotníckeho materiálu predstavuje výšku 250 mil. eur. 

Opatrenia spojené s koronavírusom majú negatívny vplyv na saldo VS v roku 2020 vo výške 

797 mil. eur. 
 

4. Zmena výšky odvodu do rozpočtu EÚ – Na základe nového rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch rozpočtu EÚ sa v roku 2023 navýši odvod Slovenska do rozpočtu EÚ o 306,3 mil. 
eur. V tejto sume je zahrnuté aj navýšenie týkajúce sa rokov 2021 a 2022 (dôvodom je 
retroaktívny účinok rozhodnutia). Keďže v odhade salda RRZ (aj MF SR) je zaznamenaná 
celá suma v roku 2023, RRZ ich v rámci jednorazových faktorov časovo rozlišuje do 
príslušného obdobia (na rok 2021 pripadá podľa odhadov MF SR suma 103,5 mil. eur a na rok 
2022 suma 102,1 mil. eur).  

  

 
43  V rámci hodnotenia štrukturálneho salda na účely európskych fiškálnych pravidiel MF SR zohľadňuje iba 

opatrenia v súlade s výkladom jednorazových opatrení Európskou komisiou. EK nezverejňuje detailnú 
metodológiu a zoznam jednorazových vplyvov spolu so zdôvodnením. 
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