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Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019 
 
RRZ pripravila prvé hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019, ktoré 
vychádza z údajov o deficite a dlhu zverejnených Eurostatom v apríli 2020. Obsahuje aj 
stanovisko reagujúce na hodnotenie publikované MF SR dňa 30. júna 2020. V metodike 
hodnotenia nedošlo k žiadnej zmene1. RRZ, podobne ako MFSR, posudzovala vývoj vo verejných 
financiách v období rokov2015až 2019. 
 
Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády bolo do roku 2019 dosiahnuť vyrovnaný 
rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % HDP. Tento cieľ však 
nebol podľa RRZ, ani MF SR2 v roku 2019 splnený, vláda sa od neho výrazne odchýlila. 
Štrukturálny deficit sa aj napriek pravidlom požadovanému znižovaniu v rokoch 2018 a 2019 
zvýšil a v roku 2019 dosiahol podľa RRZ 2,1 % HDP. Vláda v rokoch 2016 až 2019 nevyužila  
neplánované dodatočné daňové príjmy a pokles úrokových nákladov na podstatné priblíženie sa 
k vyrovnanému rozpočtu. Výdavky rástli v tomto období o 10,8 p.b. nad úroveň povolenú 
výdavkovým pravidlom, čo prispelo k zvýšeniu deficitu o 3,8 % HDP. Výraznú odchýlku od 
plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte RRZ identifikovala už pri hodnotení výsledkov roka 
2018, pričom v roku 2019 sa neplnenie tohto pravidla ešte zvýraznilo.  
 
V štandardnej ekonomickej situácii by po identifikovaní výraznej odchýlky malo dôjsť k náprave, 
ako to predpokladá pravidlo o vyrovnanom rozpočte3. Vláda spustila korekčný mechanizmus 
v januári 2020, a to až na základe druhého hodnotenia výsledkov roku 2018. V roku 2020 však 
slovenskú ekonomiku ovplyvnila pandémia koronavírusu. Vláda preto 24. júna 2020 vyhlásila 
na návrh MF SR a po posúdení RRZ začiatok výnimočných okolností, počas ktorých sa 
korekčný mechanizmus vyplývajúci z tohto pravidla neuplatňuje. 
 
Dôležitým predpokladom neuplatňovania korekčného mechanizmu počas 
výnimočných okolností je, aby sa tým neohrozila udržateľnosť verejných financií v 
strednodobom horizonte. Vplyv pandémie a opatrenia prijaté pred voľbami 4 výrazne 
zhoršujú udržateľnosť verejných financií v strednom aj dlhodobom horizonte. RRZ v roku 2020 
odhaduje štrukturálny deficit vo výške 6,0 % HDP, pričom bez prijatia dodatočných opatrení by 
sa aj v ďalších rokoch pohyboval na podobnej úrovni5. Zároveň sa v dôsledku zmien 
v dôchodkovom systéme podstatne zvýšil odhad nákladov spojených so starnutím populácie, čo 
zhoršilo vyhliadky verejných financií v dlhodobom horizonte. Preto je dôležité, aby po 
skončení výnimočných okolností došlo k rýchlemu spusteniu korekčného mechanizmu 
a bola stanovená  záväzná cesta smerujúca k vyrovnanému rozpočtu. Z tohto pohľadu je 
potrebné, aby vláda do konca roka 2020 predstavila vierohodnú, opatreniami podloženú, 
rozpočtovú stratégiu na jednotlivé roky svojho vládnutia a aby po ukončení trvania výnimočných 
okolností bola pripravená podstatne zlepšovať stav verejných financií. 
 
Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu nie je z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií dostačujúce. Bez uskutočnenia štrukturálnych reforiem v oblastiach citlivých na 
starnutie populácie (najmä dôchodkový systém, poskytovanie zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti) a zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity v iných oblastiach ekonomiky 

 
1  RRZ, Metodika hodnotenia pravidla o vyrovnanom rozpočte, verzia 1, december 2019. 
2  Závery hodnotenia oboch inštitúcií sa zhodujú napriek pretrvávajúcim rozdielom vo vyčíslení veľkosti odchýlky 

v štrukturálnom salde a vývoji upravených výdavkov. 
3  §30a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
4  Ide najmä o zastropovanie veku odchodu do dôchodku, zvýšenie minimálnych dôchodkov, zavedenie 

13. dôchodkov a zvyšovanie miezd vo verejnej správe v roku 2020. 
5  RRZ, Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2020 až 2023, júl 2020. 

https://www.rozpoctovarada.sk/download/rrz_pravidlo_vyrovnaneho_rozpoctu_manual.pdf
https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/436/hodnotenie-strednodobych-rozpoctovych-cielov-na-roky-2020-az-2023


 
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom  

rozpočte za rok 2019 (júl 2020) - zhrnutie 

www.rozpoctovarada.sk 4 

Slovenska by na dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií bol potrebný 
štrukturálny prebytok viac ako 2 %  HDP.  
 
Z doterajšieho vyhodnocovania pravidla o vyrovnanom rozpočte je zrejmé, že jeho 
aktuálne nastavenie je neúčinné:  

• Toto pravidlo vzniklo s cieľom využiť dobré ekonomické podmienky na rýchlejšie 
ozdravenie verejných financií a dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia. Počas 
priaznivého obdobia hospodárskeho cyklu v posledných niekoľkých rokoch nebol 
vyrovnaný rozpočet dosiahnutý.  

• Vzhľadom na priaznivé ekonomické podmienky v rokoch 2015 až 2018 (vyššie ako 
prognózované daňové príjmy, úspory úrokových nákladov) mohol byť pri dodržiavaní 
pravidla strednodobý rozpočtový cieľ splnený už v roku 2018. 

• Termín splnenia strednodobého rozpočtového cieľa vláda opakovane odsúvala, čo bolo 
v rozpore s pravidlom a ekonomickým vývojom na Slovensku. Pôvodný termín 
stanovený na rok 2017 bol posunutý najskôr do roku 2019 a potom do roku 2020. Posuny 
súviseli s priebežným neplnením pravidla, na ktoré RRZ upozorňovala vo svojich 
hodnoteniach v rokoch 2016 a 2019. MF SR malo na základe zmien v prístupe k 
hodnoteniu v roku 2016 a v júni 2019 odlišný názor a nenavrhlo spustenie korekčného 
mechanizmu.   

• Korekčný mechanizmus v podobe limitu výdavkov vláda schválila až v januári 2020, 
pričom v rozpočte verejnej správy na rok 2020, ktorý mal zabezpečiť potrebnú korekciu, 
RRZ identifikovala významné riziká. Plnenie tohto limitu výdavkov nie je možné 
vyhodnotiť vzhľadom na vplyv pandémie na slovenskú ekonomiku. 

 
Podľa RRZ by sa za účelom zvýšenia účinnosti pravidla mal prehodnotiť najmä spôsob 
jeho vyhodnocovania, ktorý je v zodpovednosti MF SR6, pričom o spustení korekčného 
mechanizmu rozhoduje vláda. Napriek tomu, že RRZ identifikovala výraznú odchýlku už pri 
hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2015 a následne pri svojom prvom hodnotení 
výsledkov za rok 2018, vláda na základe stanoviska MF SR korekčný mechanizmus nespustila. 
Jeho skoršie spustenie po akceptovaní stanovísk RRZ by lepšie pripravilo verejné financie na 
súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou. Pravidlo by preto mala vyhodnocovať nezávislá 
inštitúcia s možnosťou automatického spustenia korekcie pri výraznej odchýlke7.  
 
 
 
 
  

 
6  Prvou inštitúciou, ktorá pravidlo vyhodnocuje, je MF SR. Následne RRZ zverejňuje svoje stanovisko a MF SR naň 

reaguje v zmysle princípu dodržuj alebo vysvetli (z angl. comply-or-explain). 
7  Podľa správy Európskej komisie (EC (2017), The Fiscal Compact: Taking Stock, Communication from the 

Commission) o implementácii fiškálneho kompaktu je v niektorých krajinách (Belgicko, Bulharsko, Francúzsko) 
spustenie korekčného mechanizmu naviazané na hodnotenie nezávislej inštitúcie a v niektorých prípadoch 
(Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Španielsko a Lotyšsko) je automatická korekcia zabezpečená tým, že majú 
povinnosť pripraviť a schváliť rozpočet so saldom na úrovni strednodobého rozpočtového cieľa bez ohľadu na 
predchádzajúcu odchýlku. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c20171201_en.pdf
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Povolená odchýlka je odchýlka od potrebného zlepšenia štrukturálne-
ho salda menej ako 0,5 % HDP.
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Keďže dlh presahuje 40 % HDP a riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou nie sú 
nízke, podľa pravidla o vyrovnanom rozpočte je potrebné dosiahnuť štrukturálny 
deficit najviac vo výške 0,5 % HDP. Vláda tento cieľ plánovala dosiahnuť v roku 2019.
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Štrukturálne saldo

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2019 úroveň 2,1  % HDP, čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne 
vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol dosiahnutý.
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Štrukturálny deficit sa v roku 2019 výrazne odchýlil od požiadaviek pravidla o vyrovnanom rozpočte

Podiel hrubého dlhu verejnej správy 
na HDP sa v roku 2019 nachádzal tesne 
pod prvým sankčným pásmom dlhovej 
brzdy ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti

Neočakávané príjmy a pokles úrokových nákladov vytvorili 
podmienky pre rýchlejšie dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, 
čo však vláda nevyužila.
Pozitívny vplyv neočakávaných príjmov (ide o daňové príjmy nad 
rámec rozpočtovaných hodnôt) na štrukturálne saldo dosiahol podľa 
RRZ 0,68 % HDP. Pokles úrokov medzi rokmi 2015-2019 dosiahol 
0,55 % HDP. Vplyv ostatných faktorov (II. piliera dôchodkového 
systému a odvodu finančných inštitúcií) bol v rovnakom období mierne 
negatívny (0,26 % HDP).



Nižšie čerpanie EÚ fondov a s tým spojené nižšie 
spolufinancovanie znižuje daňové príjmy rozpočtu. Vplyv 
na štrukturálne saldo je približne nulový. Výdavkové 
pravidlo zohľadňuje len pokles výdavkov na spolufinanco-
vanie, z dôvodu zabezpečenia neutrálneho vplyvu na saldo 
sa v dodatočných faktoroch zohľadnil predpoklad zníženia 
daňových príjmov o 0,34 % HDP od roku 2015.

Výdavkové pravidlo: Upravené výdavky rozpočtu rástli v rokoch 2016 
až 2019 o 10,8 p.b. viac ako stanovuje výdavkové pravidlo s negatívnym 
vplyvom na saldo vo výške 3,8 % HDP.

Podľa RRZ a MF SR došlo v roku 2019 k výraznej odchýlke od pravidla vyrovnaného 
rozpočtu. Korekčný mechanizmus by mal byť spustený po ukončení 

výnimočných okolností.

Upravené reálne výdavky rozpočtu rástli v rokoch 2016 až 2019 
o 10,8 p.b. rýchlejšie ako umožňovalo pravidlo.

Ak by bolo dodržané povolené tempo rastu výdavkov v rokoch 2016 
až 2019 deficit rozpočtu by bol v roku 2019 nižší o 3,8 % HDP, t.j. 
dosiahol by sa prebytok vo výške 2,5 % HDP (deficit v skutočnosti 
dosiahol 1,3 % HDP v roku 2019).Skutočné tempo rastu výdavkov

vplyvy, ktoré v celkovom hodnotení zvyšujú / znižujú odchýlku v štrukturálnom salde
alebo výdavkovom pravidle oproti základnému hodnoteniu
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Po zohľadnení dodatočných faktorov 
(výdavky na spolufinancovanie, lepší 
výber DPH) je vplyv rastu 
upravených výdavkov na saldo 
negatívny vo výške 3,78 % HDP.

Výdavkové pravidlo 
umožňovalo ich rast 
najviac o 3,8 %.

MF SR zohľadnilo vplyv vyššej efektivity výberu DPH už 
v základnom hodnotení. MF SR a RRZ vo svojich 
predchádzajúcich hodnoteniach (za roky 2013 až 2016) 
zohľadňovali tento vplyv v rámci dodatočných faktorov 
z dôvodu vysokej miery neistoty odhadu a zjednodušeného 
prístupu. Keďže od posledného hodnotenia nedošlo k 
žiadnej kvalitatívnej zmene v spôsobe odhadu, RRZ 
nemenila svoj doterajší prístup.

RRZ aj MF SR identifikovali po zohľadnení dodatočných 
faktorov výraznú odchýlku pri oboch ukazovateľoch. 
Vzhľadom na to, že vláda 24. júna 2020 vyhlásila výnimočné 
okolnosti, MF SR nenavrhlo spustenie korekčného 
mechanizmu. Korekčný mechanizmus je možné spustiť 
až po ukončení výnimočných okolností.

Od roku 2015 prispeli neočakávané príjmy k zlepšeniu 
salda o 0,68 % HDP. Zlepšenie štrukturálneho salda by 
preto malo byť výraznejšie ako bola stanovená 
trajektória.

Od roku 2015 klesli úrokové náklady o 0,55 % HDP, čo 
zlepšilo štrukturálne saldo.
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