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“
Hlavným poslaním Rady 
je vyhodnocovať dlhodobú udržateľnosť 
hospodárenia Slovenskej republiky. 
Rada prostredníctvom profesionálnej 
práce a na základe najmodernejších 
analytických nástrojov nastavuje zrkadlo 
vláde, zlepšuje informovanosť verejnosti 
v oblasti verejných financií a umožňuje 
kvalitnejšie rozhodovanie národnej rady.

IVAN ŠRAMKO 
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Poslanie2

#dôchodkový systém
#zdravotníctvo     #hospodárenie vlády

I.
Analyzujeme dlhodobú 

udržateľnosť verejných financií

Rada každoročne vypracúva Správu o 
dlhodobej udržateľnosti verejných financií. 

Poukazujeme tak na možné problémy, 
ktoré by mohli viesť k nadmernému nárastu 

verejného dlhu pri súčasnom nastavení 
rozpočtových politík. Správa hľadá 

odpoveď na otázku, do akej miery sa 
prenášajú finančné bremená na budúce 

generácie.

#rozpočtový cieľ
#daňový príjmy     #daňové výdavky

III.
Analyzujeme riziká

Rada vykonáva ďalšie činnosti súvisiace 
s monitorovaním a hodnotením vývoja 

hospodárenia vo verejných fi nanciách. Inak 
povedané, informuje o možných rizikách 

spojených s rozpočtom a rozpočtovými cieľmi, 
predstavuje alternatívne scenáre, alebo napríklad 

prichádza s námetmi na zlepšenie metodológie 
pri kalkulácii rôznych ukazovateľov v oblasti 

verejných financií. 

#limit na dlh
#vyrovnaný rozpočet

#výdavkové limity     #transparentnosť

II.
Sledujeme dodržiavanie pravidiel

Rada predkladá na rokovanie národnej rady 
Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej 

zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej 
transparentnosti. Táto správa by mala zodpovedať, 
či vláda rešpektuje vlastné pravidlá hospodárenia 
a či nedochádza k zahmlievaniu údajov alebo k 

znižovaniu transparentnosti.

#dôchodkový vek
#zmena sadzby daní     #sociálny systém

IV.
Kvantifikujeme vplyvy
prijímaných opatrení 

Rada môže z vlastného podnetu alebo na 
podnet poslaneckého klubu vypracovať 

stanovisko k legis latívnym návrhom 
predkladaným na rokovanie národnej rady. 
Stanoviská by mali skúmať najmä vplyvy na 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií a 

dôsledky na rozpočet. Parlament tak môže mať 
k dispozícii názor nezávislej inštitúcie pri prijímaní 

zákonov.



Vyjadrené v % HDP

1999-2000: reštrukturalizácia 
bankového sektora

2009: vypuknutie krízy 
a nárast deficitov a dlhu

2005: zriadenie Štátnej 
pokladnice – využitie voľnej 
likvidity na financovanie 
potrieb štátu

Zákon stanovuje horný limit pre hrubý 
dlh na úrovni 60 % z HDP. Tento limit 
bude medzi rokmi 2018 a 2027 
každoročne klesať o 1 % HDP, až sa ustáli 
na hodnote 50 % HDP. Sankčné pásma 
sa aktivujú už 10 % z HDP pod horným 
limitom. Sankcie sú odstupnované podľa 
výšky dlhu a kumulujú sa.
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balíček vlády a privatizácia

zh
orš

uje
 sa

zlepšuje sa

2015 – pokles dlhu do 
1. sankčného pásma

dlh sa dostal mimo 
sankčných pásiem

RRZ vyhodnocuje plnenie 
pravidla limitu na dlh.

Od marca 2012 je účinný ústavný zákon o 
rozpočtovej zodpovednosti, ktorý stanovuje 
limit pre výšku dlhu verejnej správy - tzv. dlhovú 
brzdu. Jej cieľom je pomocou sankčných a ko-
rekčných mechanizmov zamedziť nárastu dlhu 
Slovenska na kritické úrovne.
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Verejný 
dlh

3
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Dlhodobá
udržateľnosť

4

2012: reforma systému dôchodkového zabezpečenia, 
konsolidačné opatrenia na rok 2013

2013: zlepšenie salda rozpočtu, reforma výsluhového 
zabezpečenia

2014: zhoršenie salda v roku 2014, čiastočne 
kompenzované legislatívnymi zmenami v daniach 
na rok 2015

2015: zhoršenie salda v roku 2015, zavedenie 
minimálnych dôchodkov, kompenzované nižším 
dlhom a pozitívnejším vplyvom strednodobého  
makroekonomického vývoja

2016: zlepšenie salda rozpočtu čiastočne 
kompenzované menej priaznivým poklesom deficitu 
v strednodobom horizonte

2017: menej priaznivý pokles deficitu v strednodobom 
horizonte čiastočne kompenzovaný zlepšením salda 
rozpočtu v roku 2016

2018: zhoršenie štrukturálneho salda čiastočne 
kompenzované priaznivejším poklesom deficitu 
v strednodobom horizonte
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“K zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti došlo druhý rok za 
sebou. Kým v roku 2017 prispeli k zhoršeniu dlhodobej 
udržateľnosti najmä faktory mimo kontrolu vlády, v roku 
2018 sa dlhodobá udržateľnosť zhoršila najmä v dôsledku 
opatrení vlády.”

Ivan Šramko,
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
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Rada5

Myslíme aj na 
budúce generácie.

“

Ivan Šramko

Ivan 
Šramko

predseda Rady  2012 - 2019

V roku 2018 sa otvorila debata o zavedení stropu na dôchodkový 
vek v podobe poslaneckého návrhu na zmenu ústavy SR. 
Rada vstúpila do tejto diskusie, lebo jej to vyplýva zo zákona a 
predkladatelia návrhu neposkytli žiadne odborné analýzy ani 
návrh kompenzačných opatrení, na základe ktorých by bolo 
možné zodpovedne prijať také závažné rozhodnutia.

Akákoľvek diskusia o podobe verejných politík a 
nových opatreniach by mala začínať poznaním 
aktuálneho stavu a najmä identifikovaním 
príčin aktuálnych a budúcich problémov. Ide o 
dôležitú otázku, ktorej zodpovedanie prispieva k 
návrhu správnych riešení, efektívnejšiemu využitiu 
verejných prostriedkov a zvyšovaniu životnej 
úrovne všetkých občanov. Zavedenie stropu 
dôchodkového veku je príkladom opatrenia, 
ktorého prijatie bude mať závažné vplyvy na 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií s 
následnými negatívnymi dôsledkami na životnú 
úroveň všetkých občanov.

Aj keď strop na dôchodkový vek je už schválený, 
diskusia o udržateľnosti dôchodkového 
systému bude pokračovať. Po schválení stropu 
dôchodkového veku sa budúce vlády budú 
musieť zaoberať úpravou jeho parametrov, 

aby hospodárenie dôchodkového systému 
neohrozovalo udržateľnosť verejných financií. 
Je preto veľmi dôležité, aby bola táto diskusia v 
budúcnosti vedená predovšetkým v odbornej 
rovine. Pevne verím, že týmto by sa odstránili 
nepresnosti a dezinterpretácie používané vo 
verejných debatách a vytvoril by sa priestor na 
tvorbu kvalitnejšej legislatívy a väčšiu spoluprácu 
zainteresovaných do budúcnosti.

“
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Behaviorálne postrčenia sa 
zameriavajú na zlepšenie tých 
znalostí a schopností, ktoré 
ľuďom umožnia lepšie sa 
rozhodnúť.

“

Anetta Čaplánová
členka Rady  2015 - 2022

Behaviorálne postrčenia ... spájajú so zásahmi, ktoré usmernia konanie ľudí 
pri zachovaní ich slobodnej voľby. Behaviorálne posilnenia sa zameriavajú na 
zlepšenie tých znalostí a schopností, ktoré ľuďom umožnia lepšie sa rozhodnúť ... 
zlepšujú komunikáciu, informujú a vzdelávajú.

Zásady efektívnej komunikácie 
verejných inštitúcií

Návrhy na zlepšenie verejných financií, 
najmä na zvýšenie efektívnosti daňových 
systémov opierajúce sa o behaviorálny 
prístup sú spravidla založené na malých 
a nenákladných zmenách. Napríklad 
väčší rozsah daňových kontrol sa bežne 
považuje za efektívny spôsob zvýšenia 
výberu daní. Predpokladá sa, že ľudia 
platia dane, aby sa vyhli pokutám, pričom 
pokuty a iné tresty sú vnímané ako hlavný 
spôsob zabezpečenia dodržiavania 
daňových predpisov. Ukazuje sa však, 
že správanie daňovníkov významne 
ovplyvňujú aj behaviorálne faktory, ku 
ktorým možno priradiť napr. spoločenské 
normy, pocit pre spravodlivosť, ale aj 
jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť 
daňových systémov. Komunikácia 
zámerov vlády by mala byť dostatočne 

Správanie, ktoré 
chceme podporiť, 
by malo spĺňať 
nasledovné atribúty:

Richard Thaler (nositeľ Nobelovej 

ceny za ekonómiu za rok 2017) 

zdôrazňuje, že ak chceme 

podporiť nejaké správanie, je 

potrebné uľahčiť ľuďom sa 

takto správať a znížiť takzvané 

frikčné náklady, ktoré sú spojené 

s určitým konaním, pretože ľudia 

majú prirodzenú tendenciu 

vybrať si alternatívu, ktorá je 

najjednoduchšie realizovateľná.

“
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aké konanie
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informácie
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jazyk

zrozumiteľná a aktívne nabádať 
ku konkrétnym krokom, prípadne 
uviesť konkrétny následok aktivity 
daňovníka. Uplatnenie je však 
omnoho širšie. Zmenou prístupu 
komunikácie s mladými môžeme 
ovplyvniť ich rozhodovanie 
o vhodnom dôchodkovom 
zabezpečení alebo ich priamo 
naviesť, aby rozhodnutie o sporení 
na dôchodok nenechávali do 
neskorého veku.

Zdroj: Service, O. Hallsworth, M., 
Halpern, D., Algate, F., Gallagher, 
R., Nguyen, S., Ruda, S., Sanders, 
M., Pelenur, M., Gyani, A., Harper, 
H., Reinhard, J. Kirkman, E. 
EAST Four simple ways to apply 
behavioural insights Owain Service, 
s. 18

Anetta 

Čaplano
vá
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Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť prekonala moje 
očakávania.

“

Juraj Kotian
člen Rady  2018 - 2025
vo funkcii nahradil Ľudovíta Ódora

Stať sa členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bolo pre mňa veľkou výzvou. 
RRZ prekonala moje očakávania, myslím tým kvalitu práce ľudí, ktorí tu robia, 
i aktivity a reputáciu, ktorú si Rada od svojho vzniku vybudovala.

Z projektov RRZ by som sa chcel viac venovať 
správam o dlhodobej udržateľnosti. Oblasť 
ponúka zaujímavé témy, napríklad ako 
zvýšiť potenciál rastu ekonomiky alebo ako 
vyhodnocovať dlhodobé záväzky. Tiež by som 
chcel, aby sme sa viac venovali udržateľnosti 
existujúcich a navrhovaných politík, napríklad v 
sociálnej oblasti. Rozpočtovo pozitívne opatrenie, 
ktoré ale pôsobí pnutie v spoločnosti, totiž nemusí 
byť dlhodobo udržateľné.

Je dôležité, aby boli verejné financie vyrovnané 
alebo v prebytku. Okrem zabezpečenia 
dlhodobej udržateľnosti je potrebné, aby vláda 
v prípade vonkajšieho šoku a ekonomického 
spomalenia dokázala viac investovať a tak 
pomáhať našej ekonomike.

O tom, že v dobrých časoch treba šetriť, je 
absolútny konsenzus na celosvetovej úrovni. 
Hovorí to Medzinárodný menový fond aj 
Európska komisia. Pravidlá sú nastavené tak, 
aby krajiny nenútili šetriť v horších rokoch, kedy 
to ešte zhoršuje ekonomiku, ale naopak
v dobrých rokoch by sa malo zamedziť rozšafne 
rozhadzovať peniaze.

Výdavkové stropy sú absolútne potrebné a 
počítal s ním aj ústavný zákon o rozpočtovej 
zodpovednosti prijatý v roku 2011. Výdavkové 
limity by mali slúžiť ako operatívny nástroj. 
Vzhľadom na to, v akej fáze ekonomického 
cyklu sa práve nachádzame, výdavkové stropy 
veľmi chýbajú.

“

Juraj 
Kotian
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Princípy fungovania Rady 

I. Ľudia - odborníci, nie politici 

Členovia Rady musia mať adekvátne vzdelanie, odborné 

vedomosti, skúsenosti, spôsobilosť na právne úkony, musia 

byť bezúhonnoní a politicky neangažovaní. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa skladá z troch 

členov (predseda a dvaja členovia).  Predsedu volí parla-

ment takzvanou ústavnou väčšinou (trojpätinová väčšina 

hlasov) na návrh vlády. Jedného z členov volí národná 

rada nadpolovičnou väčšinou na návrh prezidenta, 

posledného taktiež nadpolovičnou väčšinou na návrh 

guvernéra NBS. Výstupy, správy, publikácie sa opierajú 

o prácu analytikov pôsobiacich v Kancelárii RRZ a po-

radného orgánu zloženého z medzinárodne uznávaných 

ekonómov (Panel poradcov).

III. Financovanie nezávislé od vlády 

Činnosť RRZ ako aj Kancelárie RRZ je financovaná z pros-

triedkov Národnej banky Slovenska tak, aby neexistovala 

priama väzba na vládou a parlamentom schvaľovaný 

rozpočet. Vláda ani minister financií tak nemôže jed-

noduchým spôsobom znefunčniť plnenie úloh cez nepri-

merané zníženie rozpočtu RRZ. 

II. Vylúčený konflikt záujmov 

Člen Rady nemôže vykonávať inú činnosť, ktorá by 

mohla akokoľvek ovplyvniť jeho funkciu v RRZ. Nemôže 

byť poslancom parlamentu, zastupiteľstva, preziden-

tom, primátorom, ministrom, starostom, podnikateľom 

či zastávať akýkoľvek post v politickej strane. Tri roky po 

skončení funkcie v RRZ sa nemôže stať členom vlády. Za 

výkon funkcie prináleži členom rady odmena.

IV. Maximálna transparentnosť 

Transparentnosť je pre nás kľúčová, preto spolu so všet-

kými našimi publikáciami zverejňujeme aj podkladové 

dáta a materiály, s ktorými sme pracovali. Ich súčasťou sú 

napríklad aj listy s otázkami na jednotlivé ministerstvá a ich 

odpovede. 

Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (*2012)

(ďalej Rada alebo aj RRZ) je nezávislý orgán monito-
rovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej 
republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej 

zodpovednosti. 

Rada má troch členov, z toho jeden predseda, ktorý koná 

v mene Rady. Funkčné obdobie člena Rady je 7 rokov 

a je neobnoviteľné.

Rada poveruje úlohami Kanceláriu Rady.



Rok 20186

Január
Schválený rozpočet

2018 - 2020

15. január

Lepšie hospodárenie štátneho 
rozpočtu nestačí

23. január

Nová e-kniha o nezávislých 
fiškálnych radách

30. január

Vláda SR dňa 11. októbra 2017 schválila Návrh rozpočtu 
verejnej správy na roky 2018 až 2020, ku ktorému RRZ zvere-

jnila 15. novembra 2017 svoje hodnotenie. Od schválenia 
návrhu rozpočtu vládou došlo k viacerým zmenám v procese 
schvaľovania rozpočtu v parlamente, na základe ktorých RRZ 

pripravila aktualizáciu svojho stanoviska.

Kniha je súborom esejí, ktorých autori sa venujú motiváciám 
nezávislých fiškálnych inštitúcií, analyzujú ich základné črty a 

efektivitu, uvádzajú prvky osvedčených postupov a diskutujú o 
budúcom vývoji. 

Autorom deviatej kapitoly “Fiscal surveillance in the EU: from 
maze to pyramid?” je Ľudovít Ódor, Michal Horváth sa zapojil 
esejou “Children of the crisis: Fiscal councils in Portugal, Spain 
and Ireland”, ktorá je jedenástou kapitolou. Ľ. Ódor a M. Hor-
váth sú byvalí členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
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Krátkodobá 
nezamestnanosť

Európsky fiškálny 
monitor: január 2018

31. január

30. január

Európsky fiškálny monitor je publikovaný dvakrát do roka a 
zahŕňa príspevky jednotlivých EU IFIs (nezávislých fiškálnych 
inštitúcií) k hlavným udalostiam a výzvam v hospodárstve, 
verejných financiách a fiškálnych rámcoch členských štátov 
EÚ. 

Cieľom publikácie je poskytnúť platformu na odovzdávanie 
svojich kľúčových posolstiev medzinárodnému publiku, ktoré 
má záujem o národné rozpočtové záležitosti.

Február
Revolúcia pokračuje

6. február

Medzi Berlínom
a Parížom

6. február

Nový člen Rady

8.  február

Ľudovít Ódor vo svojom novom článku zhrnul najviac rezonu-
júce myšlienky z e-knihy portálu VoxEU - Independent Fiscal 

Councils: Watchdogs or lapdogs?

Zdroj: SME - Jozef Jakubčo

Národná rada SR zvolila na 7 ročné obdobie nového člena 
Rady Juraja Kotiana, ktorý nahradil dovtedajšieho člena a 

spoluzakladateľa Rady Ľudovíta Ódora.

Juraj Kotian (*1975) od roku 2007 pôsobí v centrále rakúskej 
Erste Group, kde pracuje ako šéf makroekonomických a 
finančných analýz regiónu strednej a východnej Európy. 

Predtým bol v slovenskej dcérskej banke, v Slovenskej spo-
riteľni. Vyštudoval ekonomickú a finančnú matematiku na 

Univerzite Komenského. Je ženatý a má štyri deti.

Text o tom, čo má eurozóna urobiť, aby bola 
dlhodobo úspešná.
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Návrh na zavedenie hornej 
hranice dôchodkového veku

20. február

Poslanecký klub Národnej rady SR za politické hnutie 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) požiadal RRZ o 
kvantifikáciu vplyvu zavedenie hornej hranice veku odchodu 

do dôchodku na úrovni 65 rokov.

Pri aktuálnych demografických predpokladoch vývoja 
strednej dĺžky života by dôchodkový vek dosiahol hranicu 65 

rokov po roku 2038. Zavedenie hornej hranice veku odchodu 
do dôchodku na 65 rokov by sa dotklo ľudí narodených v roku 

1974 a neskôr, teda občanov mladších ako 44 rokov.

Keďže výška priznaného dôchodku priamo závisí od obdobia 
dôchodkového poistenia, menší počet odpracovaných rokov 

v porovnaní so súčasným systémom zníži výšku budúcich 
priznávaných dôchodkov z priebežného systému o 3,9% v roku 

2050 (pokles o 2,1 p.b. v miere náhrady) a o približne 7,6% 
v roku 2066 (pokles o 4,3 p.b. v miere náhrady). Negatívne 

vplyvy je možné očakávať aj v prípade výšky budúcich 
dôchodkov z druhého piliera.

Pokles pracovnej sily odchodom prevažnej časti populácie po 
dosiahnutí veku 65 rokov do neaktivity v časoch najväčšieho 

starnutia sa prejaví v spomalení potenciálneho ekonomického 
rastu o 0,2 až 0,3 p.b. V roku 2066 by tak HDP bolo nižšie o 

6,2%.

Nárast výdavkov dôchodkového systému v dôsledku 
zvýšenia počtu dôchodcov spoločne so znížením potenciálu 

ekonomického rastu prehĺbi deficit dôchodkového systému a 
negatívne ovplyvní saldo verejnej správy. V období rokov 2038 

až 2066 vzrastie negatívny vplyv na saldo postupne na 1,1% 
HDP ročne. Vzhľadom na predpoklad predlžovania strednej 

dĺžky života budú negatívne vplyvy za týmto horizontom ďalej 
narastať. V nadväznosti na zhoršenie salda verejnej správy, 

dôjde ku nárastu dlhu verejnej správy o 22,5% HDP v roku 2066.

SIMTASK: Nasimuluj 
si svoju reformu

27 . február

SIMTASK je simulačný model slovenského daňového a so-
ciálneho systému. Umožňuje sledovať vplyv zmien v daniach 
z príjmu (zamestnancov, samostatne zárobkovo činných 
osôb a dohodárov), v sociálnych a zdravotných odvodoch 
platených zamestnancami aj zamestnávateľmi. 

V oblasti sociálnych dávok umožňuje sledovať dopady 
zmien v rodinných dávkach (príspevok pri narodení dieťaťa, 
prídavok na dieťa a rodičovský príspevok) a v dávke v hmot-
nej núdzi. Tak sa môžete dozvedieť, koľko štát stojí zvýšenie 
rodičovského príspevku na 300 eur mesačne, komu sa najviac 
zvýšia príjmy, ak daň z príjmu klesne na 15%, o koľko sa zníži 
príjmová nerovnosť ak sa zvýši dávka v hmotnej núdzi?

Zaujímavosť:
V roku 2018 boli najčastejšie simulované zmeny v parametroch 
dane z príjmov. Hlavne zmeny výšky samotnej sadzby ale aj 
zmeny v nezdaniteľnej časti základu dane.

 Top 5 načastejšie menených parametrov:
    

Sadzba dane z 
príjmov 1. pásmo 941 simulácií

Sadzba dane z 
príjmov 2. pásmo 694 simulácií

Nezdaniteľná čast 
základu dane 435 simulácií

Hranica základu 
dane pre krátenie 

NČZD
398 simulácií

Hranica základu 
dane pre 

uplatnenie sadzby 
v 2. pásme

366 simulácií

Pri sadzbe z príjmov bolo simulované rozpätie od 0 po 99 %. 
Najčastejšie však išlo o hodnoty nižšie ako súčasná sadzba 
19 % (608 z 941 simulácií).

Marec
Stanovisko k smernici 

Európskej rady

19. marec

Európska komisia predložila návrh Smernice, ktorou sa 
posilňuje fiškálna zodpovednosť a strednodobé rozpočtové 
smerovanie v členských štátoch. RRZ vníma pozitívne návrh 

Smernice, keďže ide o krok smerom k prehodnoteniu a 
posilneniu fiškálneho rámca EÚ. Dôležitým je vymedzenie 
strednodobého plánu verejných výdavkov ako povinnej 

súčasti fiškálneho plánovania. Smernica tiež upevňuje pozíciu 
národných nezávislých orgánov ako kľúčových inštitúcií na 

podporu zodpovedných politík.

WHAT IF alebo ČO AK? 
Nový nástroj z dielne RRZ

26. marec

Predstavili sme novú verziu mikrosimulačného modelu 
„w_hat if“. Umožňuje simulovať okamžité aj dlhodobé 
makroekonomické efekty zmien v oblasti daní, odvodov a 
sociálnych dávok. Inými slovami, dáva odpovede na otázky 
typu: čo ak (what if)?
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Apríl
Behaviorálne 

postrčenia

5. apríl

Kto a kedy
dostáva odmeny?

9. apríl

Zamestnanci 
v preddôchodkovom veku

23. apríl

Členka RRZ Anetta Čaplánová vo svojom článku píše 
okrem behaviorálnych postrčení aj o zásadách efektívnej 

komunikácie verejných inštitúcií.

V novom komentári sme sa detailne pozreli na odmeny zam-
estnancov. Ukazujeme, že v súkromnom sektore rastie výška 
odmien s výškou príjmu. Zaujímavé je, že tento vzťah vo vere-
jnom sektore neplatí. Tiež sa pozeráme na to, kto by mohol 
profitovať z novoprijatej legislatívy, ktorá oslobodzuje trinásty a 
štrnásty plat od dane a odvodov. 

Na základe údajov Sociálnej poisťovne za rok 2017 odhadu-
jeme, že najviac odmien bolo vyplatených koncom roka. 
Zaujímavé je, že najvyššie odmeny boli vyplatené za me-
siac marec a apríl, keď už firmy poznajú výsledok svojho 
hospodárenia.

Odvetvia s najvyšším podielom starších zamestnancov budú 
po ich odchode na dôchodok potrebovať nových zamest-
nancov. Bude sa to týkať hlavne odvetví: činnosti v oblasti 
nehnuteľností a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Podľa 
údajov Sociálnej poisťovne má v týchto odvetviach vek nad 
60 rokov viac ako 20% zamestnancov. Naopak, menej ako 5% 
osôb nad 60 rokov je zamestnaných v odvetviach: informácie 
a komunikácia a finančné a poisťovacie činnosti.

Svrček a mravce – 
článok Juraja Kotiana

Kto môže profitovať
 z 13. a 14. platu?

20. apríl

23. apríl

Juraj Kotian, člen RRZ, vo svojom blogu píše o analógii medzi 
rozprávkou o svrčkovi a mravcoch a hospodárskou politikou 

krajiny.

“
...Podobne ako sa menia ročné obdobia aj ekonomiky 

prechádzajú svojimi ekonomickými cyklami. Slovenskej 
ekonomike sa momentálne darí, rastie pomerne slušným 

tempom, nezamestnanosť dosiahla historicky najnižšie 
hodnoty a takisto máme aj najnižší rozpočtový deficit v histórii 

samostatného Slovenska. Natíska sa pocit dobre odvedenej 
práce a úľavy ako keď roľník pozbiera úrodu a po žatve ide 

chystať dožinky... Namiesto chystania dožiniek by sme sa mali 
usilovnejšie pripravovať na zimu, keďže máme na to ideálne 

podmienky a jasne cítime, že leto je tu. Keď padne prvý sneh, už 
bude neskoro.

Prísne zákonné podmienky na daňové a odvodové úľavy 
spĺňa iba malé percento zamestnancov. Ak by zamestnávate-

lia presunuli vyplácanie všetkých odmien na dva mesiace v 
roku, na jún a december, potom sa táto legislatíva môže týkať 

maxmimálne 5% zamestnancov. Odhadujeme, že štvrtina z 
nich býva v Bratislavskom kraji.

Dlhodobá udržateľnosť
 verejných financií sa zhoršila

27. apríl

Oproti roku 2016 došlo k zhoršeniu udržateľnosti verejných 
financií o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 
vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície. Ukazovateľ 
dlhodobej udržateľnosti dosiahol v roku 2017 hodnotu 1,1 % 
HDP. Znamená to, že na udržanie dlhu verejnej správy pod 
hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších 
50 rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného 
scenára) prijať v strednodobom horizonte dodatočné opatre-
nia vo výške približne 1,1 % HDP.

Záznam tlačovaj konferencie RRZ k Hodnoteniu dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií tu: https://www.youtube.com/
watch?v=30zo57wlTyk
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Predseda RRZ Ivan Šramko v TA3 vysvetľuje, prečo RRZ v novej 
správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií zhodnotila 

medziročné zhoršenie aj napriek tomu, že deficit verejných 
financií dosiahol najnižšiu úroveň v histórii.

Stretnutie fiškálnych 
inštitúcií (EU IFIs)

10. máj

Stretnutia siete nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ (Network of 
EU Independent Fiscal Institutions) v Ríme sa za RRZ zúčastnili 
členovia Rady Ivan Šramko a Juraj Kotian. Súčasťou stretnu-

tia bol aj workshop o mikrosimuláciách, na ktorom Michal 
Horváth a Zuzana Siebertová odprezentovali mikrosimulačný 

model RRZ „w_hat if“ a on-line kalkulačku reforiem daňového 
a sociálneho systému SIMTASK.

Máj
Čím vyšší príjem, tým 

vyššie odmeny

2. máj

Nezamestnaní sa umiestňujú na trhu 
práce pomalšie, fluktuácia rastie

3. máj

Pozreli sme sa na vzťah medzi výškou mesačného príjmu a 
výškou odmien. V grafe ukazujeme, že zamestnanci, ktorí 

majú vyšší mesačný základný plat, dostanú v priebehu roka 
vyššie odmeny. Zaujímavé je, že tento vzťah platí hlavne v 

súkromných firmách. V grafe zobrazujeme deväť príjmových 
kategórií podľa individuálnych údajov. V každej kategórii je 
približne rovnaký počet zamestnancov. Celoročné odmeny 

sú vyjadrené ako násobok základného mesačného platu, to 
znamená, že hodnota dva prislúcha zamestnancovi, ktorý 

dostal v priebehu roka dva mesačné platy v odmenách. 
Polovica zamestnancov v každej príjmovej kategórii je vo 

vnútri boxu. Štvrtina zamestnancov je pod spodným okrajom 
boxu a štvrtina zamestnancov je nad hornou hranou boxu.

V priebehu 2010 až 2016 sa umiestňovali na trhu práce v 
najväčších počtoch nezamestnaní uchádzači. Ich nedostatok 
sa však už v priebehu 2017 prejavuje relatívne väčším 
prítokom zamestnaných zo skupiny ekonomicky neaktívnych 
a prehrievanie trhu práce dokazuje i prudšia fluktuácia 
existujúcich pracovníkov.

Návrh stropu 
pre dôchodkový vek

11. máj

Skupina poslancov NR SR koncom mája 2018 doručila do 
parlamentu návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovuje 
horná hranica dôchodkového veku vo výške 64 rokov (tzv. 
strop dôchodkového veku). 

Zavedenie stropu pre dôchodkový vek by sa prejavilo po roku 
2038 (strop 65 rokov) a dotýkal by sa ľudí narodených v roku 
1974 a neskôr. Nie je to teda téma dnešných dní, dokonca ani 
desaťročia. Dôchodkovým stropom by sa zhoršila dlhodobá 
udržateľnosť verejných financií a vyššie výdavky Sociálnej 
poisťovne by museli zaplatiť deti vyššie uvedených ročníkov. 
Spomalil by sa ekonomický rast cez trvalú stratu ľudí, ktorí by 
sa vďaka zlepšujúcemu sa zdravotnému stavu a vyššej dĺžke 
života vedeli naďalej uplatniť na trhu práce. Znížila by sa výška 
dôchodkov budúcich dôchodkov v prvom aj druhom pilieri.

Hospodárenie verejnej správy 
za rok 2017

11. máj

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1,04 
% HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 až 2016 podarilo 
splniť rozpočtovaný cieľ, ktorý bol na úrovni 1,29 % HDP. 

Hrubý dlh dosiahol úroveň 50,9 % HDP, čo je oproti pred-
pokladom rozpočtu menej o 1,8 % HDP a zostal v prvom 

sankčnom pásme dlhového pravidla. Zníženie deficitu oproti 
rozpočtovanej úrovni umožnili najmä úspora výdavkov na 

spolufinancovanie a úspora výdavkov na odvode do rozpoč-
tu EÚ, zrušenie rezerv štátneho rozpočtu a vyššie daňové a 
odvodové príjmy. Na druhej strane, negatívne vplyvy tvorili 

najmä vyššie kapitálové výdavky samospráv, výpadky príjmov 
z dividend a z predaja emisných kvót a horšie hospodárenie 
vybraných subjektov verejnej správy. Okrem toho boli v štát-
nom rozpočte realizované dodatočné výdavky, ktoré boli z 

časti financované z rozpočtovaných rezerv.
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Národní rozpočtová rada 
na návšteve RRZ

21. máj

RRZ mala česť privítať členov novej českej nezávislej fiškálnej 
inštitúcie. Predsedkyňa doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. spolu 
s dvoma členmi (prof. Ing. Richard Hindls, CSc. a prof. Ing. 
Jan Pavel, CSc.) diskutovali o úlohách, ktoré ich čakajú a o 
možnej spolupráci s RRZ a jej analytikmi. Inšpiráciou pre český 
zákon o rozpočtovej zodpovednosti bol náš slovenský zákon.
Základné informácie o Národní rozpočtové rade České 
republiky: má rozpočet 800 tis. EUR a 6-7 analytikov. Jej 
hlavnými úlohami sú: 

- sledovanie dodržiavania pravidiel rozpočtovej 
zodpovednosti 
-vypracovanie správy o dlhodobej udržateľnosti 
-vyčíslenie výšky dlhu (koncept čistého dlhu) 
-vyčíslenie leniejednorazových vplyvov s cieľom výpočtu 
štrukturálneho salda 
-sledovanie hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy 

Zákon o rozpočtovej zodpovednost predpokladá vznik Výboru 
pre rozpočtové prognózy, ktorý schvaľuje makroekonomické 
a rozpočtové prognózy. Aj keď to explicitne nezahŕňa daňové 
prognózy, mandát Výboru je nakoniec širší, posudzuje bilanciu 
všetkých subjektov verejnej správy zahrnutých v rozpočte. 
Predsedu Výboru a jej členov schvaľuje vláda na návrh 
Národní rozpočtoví rady.

Kde na Slovensku žije 
najviac chudobných ľudí?

22. máj

Podľa aktuálnych údajov Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny (ÚPSVaR) žije najviac ľudí v hmotnej núdzi na juhu 

stredného Slovenska a na východe krajiny. V okresoch Revúca 
a Rimavská Sobota tvorí podiel osôb v hmotnej núdzi skoro 

14% z obyvateľov. Naopak, v Bratislave a okolitých okresoch je 
to len 0,2%.

Jún
Hodnotenie rozpočtových 

cieľov vlády

15. jún

Nová vláda predstavila v Programe stability na roky 2018 a 
2021 rozpočtový rámec, ktorý predpokladá pokračovanie 

znižovania deficitu verejnej správy smerom k dosiahnutiu 
strednodobého rozpočtového cieľa a vyrovnaného rozpočtu 

do roku 2020.

Júl
OECD network

3. júl

Desiate kažoročné stretnutie OECD siete “rozpočtových” 
poslancov a zástupcov národných nezávislých rozpočtových 

inštitúcií sa uskutočnilo v kórejskom Soule. Zúčastnili sa 
predstavitelia 36 krajín, z toho 30 krajín OECD, za slovenskú RRZ 

Juraj Kotian.

Medzi témami bola aj Rovnováha síl v rozpočtovom procese 
medzi výkonnou zložkou a legislatívou; Analýza dlhovej 

udržateľnosti, Rozpočtová udržateľnosť v zdravotníctve; 
Správa o nových inštitúciách, ale aj OECD hodnotiaca správa 

španielskeho AIRef.

Tiché zdanenie
20. júl

Za posledné štyri roky stúpli priemerné mzdy o 17%, nezdan-
iteľná časť základu dane (NČZD) však bola zvýšená len o 
necelé percento. Dôsledkom je tiché zdanenie, keď pracujúci 
platia zo svojho príjmu viac daní ako pred štyrmi rokmi. Pomo-
cou nášho online nástroja (http://simtask.rozpoctovarada.sk) 
sme nasimulovali dopady zvýšenia NČZD o 17 %. Eliminovaním 
vplyvu tichého zdanenia by stúpli čisté príjmy domácnostiam 
vo všetkých príjmových skupinách. Graf zobrazuje simulovanú 
zmenu disponibilných príjmov domácností, ktoré sú rozdelené 
do desiatich príjmových skupín podľa výšky ich príjmu.
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August
Hodnotenie plnenia pravidla 

o vyrovnanom rozpočte za rok 2017

7. august

Celkové závery hodnotenia MF SR a RRZ sú totožné. Ani 
jedna inštitúcia neskonštatovala, že boli splnené podmienky 

na spustenie korekčného mechanizmu. Hodnotenie MF 
SR je priaznivejšie, čo súvisí najmä s odlišným zohľadnením 

diskrecionárnych príjmových opatrení vo výdavkovom 
pravidle, na základe čoho nebolo podľa MF SR potrebné 

posúdiť dodatočné faktory, ktoré podľa RRZ prevažne 
zhoršovali hodnotenie.

Sadzby dane a nerovnosť

23. august

Pre zaujímavosť sme nasimulovali dopady zníženia sadzby 
dane z príjmov zo súčasných 19% na 18%. Kvôli odpočítateľnej 
položke sa toto zníženie netýka pracujúcich s najnižšími 
príjmami, teda tých, ktorí sa nachádzajú v prvých troch 
príjmových deciloch. Dôsledkom zníženia je paradoxne 
mierne zvýšenie príjmovej nerovnosti. Ukazovateľ príjmovej 
nerovnosti (GINI index) by vzrástol z 27,37 na 27,49.

Architektúra dôchodkového systému 
ovplyvňuje správanie sporiteľov

Vláda zvyšuje investície do 
nemocníc

16. august

23. august

Členka RRZ Anetta Čaplánová vo svojom novom článku píše 
o tom, ako nám poznatky z behaviorálnej ekonómie môžu 
pomôcť lepšie nastaviť dôchodkový systém a zabezpečiť 
vyššie dôchodky v budúcnosti.

Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu v rámci programu 
„Modernizácia zdravotných pracovísk“ dosiahli v prvom 

polroku 2018 najvyššiu úroveň od roku 2012. Celková výška 
vlastných zdrojov rozpočtu je spolu 127 mil. eur, z čoho 57 mil. 
eur sú nepoužité prostriedky prenášané z roku 2017. Investície 

z EÚ fondov boli utlmené po ukončení predchádzajúceho 
programového obdobia, v súčasnosti sa očakáva nábeh 

čerpania z dvoch aktuálnych výziev vo výške 65 mil. eur (už 
rozdelené medzi 15 nemocníc) a 40 mil. eur.

September
Pomer hrubého dlhu verejnej 

správy k HDP klesá

3. september

Podobne ako v rokoch 2014 až 2016, aj v roku 2017 
pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu 

verejnej správy k HDP. Dlh dosiahol úroveň 50,9% HDP a 
nachádza sa v prvom sankčnom pásme ústavného zákona.

Predstavené opatrenia zatiaľ neviedli k zníženiu dlhu mimo 
sankčných pásiem, kde zotrváva nepretržite od roku 2012. 

V roku 2017 na rozdiel od predchádzajúcich rokov prispelo 
k zníženiu dlhu aj saldo hospodárenia verejnej správy bez 

jednorazových vplyvov, kumulatívne od roku 2012 však 
deficitné hospodárenie navyšovalo dlh.

Hospodárenie verejnej správy 
za rok 2017

4. september

Zo správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpov-
ednosti a transparentnosti.

Všetky vyššie územné celky mali dlh za rok 2016 pod stano-
veným limitom. Čo sa týka obcí, po zohľadnení zákonných 
výnimiek a kontrole vykázaných hodnôt, bola pokuta uložená 
siedmim zo 78 prvotne identifikovaných obcí.

Celková výška uložených pokút dosiahla 28,9 tis. eur.
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Existuje veľký priestor na skvalitnenie 
rozpočtového procesu

5.  september

Z pohľadu transparentnosti Rozpočet verejnej správy (RVS) 
na roky 2018 až 2020 naplnil požiadavky zákona. K zvýšeniu 

zrozumiteľnosti by prispelo prehľadnejšie informovanie o 
očakávanom vývoji verejných financií v danom roku.

RRZ považuje za potrebné uzákoniť povinnosť používania 
prognózy daňových príjmov Výboru pre daňové prognózy v 

celom rozpočtovom procese, keďže v RVS 2018-2020 došlo 
k úprave tejto prognózy a z príslušných dokumentov nie je 

zrejmé, s akou rozpočtovanou výškou daní pre roky 2018 až 
2020 sa uvažuje.

Čo sa stane ak zvýšime dane alebo 
znížime dávky?

Zavedenie hornej hranice 
dôchodkového veku

18. september

18. september

Zverejnili sme štúdiu, ktorá vyhodnocuje dopady 
konsolidačných opatrení. Analyzovali sme celkovo 13 rôznych 
opatrení, z toho desať je konsolidačných a tri sú fiškálne 
neutrálne. V štúdii sme ukázali, že zvýšenie korporátnej dane 
a daní z práce má negatívny vplyv na ekonomický rast. 
Naopak, zvýšenie spotrebných daní patrí medzi konsolidačné 
opatrenia s menej negatívnym vplyvom na rast. Na druhej 
strane zníženie výdavkov na sociálne dávky môže pomôcť 
zvýšiť zamestnanosť a nemá nepriaznivý vplyv na rast.

Skupina poslancov NR SR koncom mája 2018 doručila do 
parlamentu návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovuje 
horná hranica dôchodkového veku vo výške 64 rokov (tzv. 

strop dôchodkového veku).

RRZ vníma negatívne, že doložka vplyvov k návrhu ústavného 
zákona neobsahuje kvantifikáciu dlhodobých dopadov tohto 

opatrenia na verejné financie, vrátane negatívneho vplyvu na 
dlhodobú udržateľnosť.

Napriek tomu, že ide o opatrenie, ktoré výraznou mierou 
zhoršuje udržateľnosť verejných financií, nebola zverejnená ani 

analýza, na základe ktorej by bolo možné vecne diskutovať 
o dôvodoch potreby prijatia takto významného opatrenia v 

súčasnosti.

Ambíciou RRZ je poskytnúť odborné informácie, ktoré by 
mali prispieť ku skvalitneniu verejnej diskusie k zavedeniu tzv. 

stropu dôchodkového veku, vrátane aktualizácie kvantifikácie 
vplyvov na makroekonomický vývoj, domácnosti a verejné 

financie

V prebiehajúcej diskusii sa zatiaľ opakovane objavujú 
argumenty, z ktorých väčšina vychádza z neúplných alebo 

len čiastkových informácií.

Detailnejšie sú tieto argumenty popísané v komentári 
Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ), ktorý je 

zverejnený spoločne so stanoviskom RRZ.

Dôchodkový vek: mýty a fakty

23. august

V debatách o strope dôchodkového veku sa opakovali 
argumenty, z ktorých väčšina vychádza z neúplných, alebo 
len čiastkových informácií. Kancelária Rady sa vo svojom 
komentári Mýty a fakty zapojila do diskusie odborne.

Október
Mediálne výstupy 

členov Rady pribúdajú

1. október

Členovia Rady verejne tlmočili pohľad RRZ na nastavenie 
dôchodkového veku. Zároveň upozorňovali na neobjektívne 
informácie používané pri argumentácii o potrebe zavedenia 

stropu dôchodkového veku a na chýbajúcu kvantifikáciu 
vplyvov tohto opatrenia (v doložke vplyvov k návrhu 

ústavného zákona), ktoré bude mať negatívny vplyv na 
udržateľnosť verejných financií.

Štvrté stretnutie 
panelu poradcov RRZ

5. október

Diskutovalo sa o prístupoch RRZ k monitorovaniu aktuálneho 
makroekonomického vývoja a vývoja verejných financií, o 
metódach vyhodnocovania vplyvov prijímaných opatrení a 
preberali sa analýzy súvisiace s udržateľnosťou dlhu. Okrem 
technických oblastí sa hovorilo aj o tom, akým spôsobom by 
bolo najvhodnejšie komunikovať činnosť a výstupy RRZ. 

Člen panelu George Kopits prezentoval závery zo svojej 
nedávnej štúdie pre Európsky parlament “How could the 
Stability and Growth Pact be simplified?” Stretnutia sa na poz-
vanie súčasných členov RRZ zúčastnili aj jej bývalí členovia, 
Ľudovít Ódor a Michal Horváth. Opäť nás návštevou poctil po-
radca Kevin Page. Z pracovných dôvodov sa tohtoročného 
stretnutia nemohli zúčasniť Daniele Franco a Simon Wren-Lew-
is. Naopak, s veľkým potešením sme uvítali v paneli nového 
poradcu Jeromina Zettelmeyera.

Zľava Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ Kancelárie Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť; poradca Jeromin Zettelmey-
er; členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Anetta 
Čaplánová; predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Ivan Šramko; bývalý člen Rady pre rozpočtovú zodpoved-
nosť Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Juraj Kotian, poradca George Kopits, bývalý člen Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť Michal Horváth, poradca Kevin 
Page.
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Simulácie zmien 
v sadzbách DPH

12. október

Simtask online už umožňuje simulovať aj zmeny v sadzbách 
DPH. Viete, kto by si polepšil, keby sa znížili dane z príjmov a 

zároveň by sa zrušila znížená sadzba DPH? Uvedené zmeny by 
krátkodobo nemali významný vplyv na rozpočet. Výpadok v 

dani z príjmov by bol kompenzovaný vyšším výberom DPH. 

Ak sa pozrieme na disponibilné príjmy domácností po 
zaplatení DPH, tak vidíme, že by si polepšili hlavne bohatšie 

domácnosti. Naopak, chudobnejšie by si pohoršili. Vysvetlením 
je, že chudobnejšie domácnosti vďaka nezdaniteľnej časti 

platia už v súčasnosti nižšie dane z príjmov.

Nový spôsob výpočtu 
dôchodkového veku

12. október

Parlament 13. septembra schválil technickú novelu spôsobu 
výpočtu dôchodkového veku (DV). Ten bude po novom 
známy na 5 rokov dopredu a bude stanovený v rokoch a 
mesiacoch, na rozdiel od doterajšieho stanovovania v rokoch 
a dňoch. Zámerom bola lepšia zapamätateľnosť DV. Nikto 
z poslancov nehlasoval proti napriek Stanovisku vlády SR, 
ktoré vyslovene „...navrhuje upustiť od návrhu zaokrúhľovania 
zvyšovania dôchodkového veku na mesiace...“ (133 hlasovalo 
ZA). 

DV sa od roku 2017 každoročne automaticky upravuje podľa 
dĺžky dožitia. Ak žijeme čoraz dlhšie, rastie, ak by sa dĺžka 
života v sledovanom období stabilizovala, alebo poklesla, tak 
isto bude reagovať DV. Pri aktuálnej demografickej prognóze 
RRZ novela prináša vyššie DV pre ročníky 1959 až 1992, teda 
významnú časť pracujúcej populácie. Dôvodom je samotné 
zaokrúhľovanie na mesiace, ktoré napr. v prípade vypočítanej 
zmeny DV o 50 dní tieto zaokrúhli na celé 2 mesiace. Odklon 
od doterajšieho výpočtu môže byť v budúcnosti výrazný. 
Nový spôsob výpočtu je citlivejší na zmeny v prognóze dožitia 
a vnáša do systému neistotu v podobe zaokrúhľovacej 
odchýlky, ktorá sa kumuluje.

Pokazený automat - 
článok Ivana Šramka

13. október

“Parlament 13. septembra 2018 hlasmi 133 poslancov 
(žiaden nehlasoval proti) schválil technickú novelu zákona 

o sociálnom poistení, na základe ktorej sa dôchodkový 
vek nebude stanovovať v rokoch a dňoch, ale v rokoch a 
mesiacoch. Dôsledkom môže byť zvýšenie dôchodkového 

veku pre veľkú časť populácie nad rámec toho, čo by 
naznačoval vývoj strednej dĺžky života. Podľa prepočtu na 

základe aktuálnej prognózy RRZ až do 8 mesiacov pre ročník 
1976, čo je v protiklade so zámerom predkladateľov návrhu 

na zastropovanie dôchodkového veku. Téma dôchodkového 
veku je spoločnosťou vnímaná veľmi citlivo. Aj keď nedostatky 
tejto novely je možné ďalšou legislatívou opraviť, k téme treba 

pristupovať opatrne, s rozvahou a venovať dostatok času 
príprave analytických podkladov. Na ich základe je možné 

vysvetľovať občanom dôvody prijatia zmien a komunikovať im 
všetky s tým spojené dôsledky, nie len z krátkodobého, ale aj 

z dlhodobého hľadiska.”

Výsluhový systém policajtov 
hospodáril približne vyrovnane

16. október

V najbližších rokoch možno očakávať odchod početnejších 
ročníkov policajtov do dôchodku, čo prispeje k vyšším 
výdavkom na výsluhové zabezpečenie a pravdepodobne 
k deficitnému hospodáreniu. Na horizonte 50 rokov by však 
silové zložky vďaka reforme výsluhového zabezpečenia z roku 
2013 nemali tvoriť dodatočnú záťaž pre verejné financie.

Mesačné prognózy - dane

18. október

Výkonný riaditeľ Kancelárie RRZ Viktor Novysedlák vo svojom 
článku avizoval, že KRRZ bude pravidelne zverejňovať svoj 
pohľad na aktuálny stav vo verejných financiách, na základe 
čoho bude možné priebežne vyhodnotiť potenciálne riziká 
pre naplnenie rozpočtových cieľov vlády. Jedným z takýchto 
výstupov budú mesačné prognózy vývoja daňových a 
odvodových príjmov. Tieto sa zameriavajú na porovnanie 
aktuálnej prognózy výnosu daní a odvodov (KRRZ) so sumou 
zapracovanou v schválenom rozpočte pre daný rok. Súčasťou 
tohto výstupu bude aj odhad výnosu dane z príjmov fyzických 
osôb pre každú obec a vyšší územný celok jednotlivo, čo 
môžu oceniť samosprávy pri vyhodnocovaní a príprave svojich 
rozpočtov.

Člen RRZ Juraj Kotian 
poskytol rozhovor pre TREND

Začíname zverejňovať 
mesačné prognózy

16. október

17. október

Člen RRZ Juraj Kotian poskytol rozhovor pre TREND - 
Týždenník o ekonomike a podnikaní. Témou bol aktuálny 
vývoj vo verejných financiách a návrh na zastropovanie 
dôchodkového veku na 64 rokov.

Výkonný riaditeľ KRRZ Viktor Novysedlák vo svojom článku:

“
Je pre nás dôležité poznať aktuálny stav vo verejných financiách 

a vedieť priebežne vyhodnotiť potenciálne riziká pre naplnenie 
rozpočtových cieľov vlády. Preto pravidelne monitorujeme mak-
roekonomické prostredie, vývoj daňových a odvodových príjmov 
a nakoniec aj vývoj celej bilancie verejnej správy v porovnaní so 

schváleným rozpočtom. Naše informácie a odhady týkajúce sa 
krátkodobého vývoja v týchto oblastiach začneme v najbližších 

dňoch zverejňovať.
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Najnovšia štúdia RRZ predstavuje jeden z ďalších prístupov ako 
je možné pozerať na „Optimálna úroveň dlhu“, tentokrát z 
pohľadu blahobytu rôznorodých domácností. (prvé dve časti 
si môžete stiahnuť) Domácnosti čeliac neistote v príjmoch, 
poberajú transfery financované z ich daní a z verejného dlhu. 
Pôsobenie verejného dlhu v ekonomike je dvojznačné: na jednej 
strane zabezpečuje poistenie domácností vôči výkyvom v ich 
príjmoch, no zároveň jeho financovanie znamená dodatočné 
bremeno pre domácnosti. Berúc do úvahy socio-ekonomické 
dopady vyplývajúce so zmien fiškálnej politiky (úpravy v 
daňových sadzbách a transferoch domácnostiam) ukazujeme, 
že optimálna úroveň čistého verejného dlhu je aktuálne na úrovni 
približne 30 percent HDP. Zníženie verejného dlhu na túto úroveň 
by prinieslo aj napriek krátkodobým negatívnym externalitám 
zvýšenie blahobytu domácností o 2 percentá. V práci zároveň 
upozorňujeme, že očakávané starnutie populácie vyvoláva tlak 
na zníženie optimálnej úrovne dlhu. Nižší dlh by totiž ponechal do 
budúcnosti dostatočný priestor pre rastúce výdavky súvisiace so 
starnutím aj daňové refomy.

Ako by ste financovali strop 
dôchodkového veku?

29. október

V našom komentári sme vyčíslili, že vplyvom zavedenia stropu 
dôchodkového veku sa indikátor dlhodobej udržateľnosti 

verejných financií zhorší o 1% HDP. To znamená, že vláda by 
podľa aktuálnej prognózy HDP na rok 2018 musela okamžite a 
trvale prijať opatrenia vo výške 905 mil. eur (zníženie výdavkov 

a/alebo zvýšenie príjmov), aby udržala dlh verejnej správy 
pod hranicou 50% HDP. Pomocou nášho online modelu 

SIMTASK sme nasimulovali 3 rôzne príklady scenárov, ktorých 
okamžitý vplyv na rozpočet verejnej správy by bol okolo 905 

mil. eur.

(1.) Zvýšenie sadzby dane z príjmu v 1. pásme z 19% na 25% a 
zníženie daňového bonusu na dieťa na 20€

(2.) Zrušenie rodinných dávok (prídavky na dieťa, rodičovský 
príspevok, príspevok pri narodení) a zníženie pomoci 

v hmotnej núdzi o zhruba tretinu.

(3.) Zvýšenie sadzby dane z príjmu v 1. pásme z 19% na 20%, 
zvýšenie odvodov zamestnanca na starobné poistenie o 2 p.b 

a zvýšenie a zjednotenie sadzby DPH na 21%. (

Každé z týchto opatrení má výrazne negatívny okamžitý vplyv 
na disponibilný príjem domácností. V priemere až o 7% by 
poklesli disponibilné príjmy domácností s výškou príjmu do 

467 eur v prípade výrazného obmedzenia sociálnych dávok. 
Pre priemernú domácnosť s príjmom 1109 až 1286 eur by sa v 

každom scenári znížil ich disponibilný príjem o 2,5% až 4%.

November
Rozpočtový semafor - 

zabudnite na priebežné hotovostné 
plnenie štátneho rozpočtu

12. november

Rozpočtový semafor je nástroj, ktorý odpovedá na otázku, 
či sa vláde priebežne darí plniť svoj rozpočtový cieľ v oblasti 
salda hospodárenia celej verejnej správy v aktuálnom roku. 

Na základe aktuálnych údajov je odhadnutý vývoj príjmových 
a výdavkových položiek rozpočtu, z ktorých sa následne 

vypočíta odchýlka salda verejných financií od rozpočtového 
cieľa. Ak sa dnes chcete dozvedieť niečo o vývoji verejných 

financií v roku 2018, máte pred sebou sizyfovskú prácu, najmä 
ak vás zaujíma celá verejná správa v oficiálnej metodike 

ESA2010. 

Ministerstvo financií SR pravidelne zverejňuje (na dennej 
báze) len hotovostné plnenie štátneho rozpočtu a dopĺňa 
ho komentárom na mesačnej báze. Z pohľadu sledovania 

naplnenia rozpočtových cieľov za celú verejnú správu v 
oficiálnej metodike ESA2010 je informácia o hotovostnom 

plnení štátneho rozpočtu sama o sebe nepoužiteľná či 
dokonca zavádzajúca.

Členovia Rady v médiách prezentujú 
hodnotenie rozpočtu

16. november

Predseda RRZ Ivan Šramko v Televízia TA3 hodnotil Návrh 
rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Podľa RRZ, 
priaznivé ekonomické podmienky výrazným spôsobom 
prispievajú k zlepšovaniu hospodárenia verejných financií. 
Z pohľadu naplnenia zámerov zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti vláda v návrhu rozpočtu nevyužíva tieto 
pozitíva na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií. Voči rozpočtovým cieľom existujú v roku 2019 a 2020 
riziká na úrovni 0,6 % HDP, čo by v prípade ich naplnenia 
znamenalo, že dosiahnutie strednodobého rozpočtového 
cieľa v roku 2019 a vyrovnaného rozpočtu v roku 2020 bude 
možné len prijatím dodatočných opatrení. Úroveň dlhu by 
mala klesnúť v roku 2018 mimo sankčných pásiem, v rokoch 
2019 až 2021 však existuje riziko mierneho prekročenia prvej 
hranice. Vládou plánované zlepšenie hospodárenia v roku 
2019 bude prispievať k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií. Ciele v rokoch 2020 a 2021, ktoré zhoršujú 
hospodárenie vlády v porovnaní so scenárom nezmenených 
politík, budú viesť naopak k celkovému zhoršeniu dlhodobej 
udržateľnosti.

V rovnaký deň bol s rovnakou témou v rádiu Expres člen Rady 
Juraj Kotian.

Mýty a fakty 
o dôchodkovom veku

21. november

Predseda RRZ Ivan Šramko prezentoval mýty a fakty o dôcho-
dkovom veku na konferencii “Udržateľné budúce dôchodky” 
organizovanej hnutím OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
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Výška dlhu a blahobyt domácností

13. november



Zastropovanie ako magická pilulka

22. november

Člen RRZ Juraj Kotian vo svojom novom článku píše o tom, že 
zastropovanie dôchodkového veku pripomína magický liek, o 
ktorého účinnej látke, vedľajších účinkoch a ani cene vám nič 
nepovedali. 

Viac nových živností

23. november

Legislatíva umožňuje živnostníkom po splnení podmienok 
namiesto skutočných výdavkov uplatniť si tzv. paušálne 
výdavky, ktoré sú stanovené ako percento z príjmov. V ich 
uplatňovaní došlo v posledných rokoch k výrazným zmenám. 
V roku 2013 bol zavedený limit na výšku paušálnych výdavkov 
na úrovni 5040 eur ročne (420 eur mesačne). Opatrenie bolo 
súčasťou balíka zmien, ktorý okrem iného zvýšil aj minimálne 
zdravotné a sociálne odvody pre živnostníkov a bol dôvodom 
rušenia väčšieho počtu živností v tomto období. V roku 
2017 došlo k opätovnému uvoľneniu podmienok: paušálne 
výdavky boli zvýšené zo 40% na 60% a zároveň došlo z zvýšeniu 
ich ročného limitu na 20 000 eur. Tieto legislatívne zmeny 
pravdepodobne motivovali ľudí zakladať si živnosti vo väčšej 
miere.

Rozpočet pravidelne 
nadhodnocuje príjmy z emisných 

povoleniek

Stretnutie fiškálnych rád 
v Bratislave

23. november

27. november

RRZ pri hodnotení rozpočtu každoročne poukazuje na 
nadhodnotené príjmy z aukcií emisných povoleniek. Dôvodom 

nadhodnotenia je skutočnosť, že rozpočtované príjmy nie sú 
odhadované v zmysle metodiky ESA2010. Veľkosť rizika, ktorú 

odhadne RRZ, sa následne takmer v plnej miere potvrdí. V 
roku 2019 je riziko v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nižšie 

v dôsledku toho, že sa do príjmov premietnu zvýšené ceny 
povoleniek počas roku 2018.

Na stretnutí európskych nezávislých fiškálnych inštitúcií 
v historickej budove Národnej rady SR sa hovorilo o.i. o 

fungovaní nezávislých rozpočtových inštutúcií krajín Európskej 
únie a o posilnení rozpočtových rámcov. Poobedie patrilo 

technickému workshopu k makroekonomickému nowcastingu 
a nowcastingu rozpočtov, počas ktorého mali prezentácie aj 

naši analytici.

Dôsledky zastropovania 
dôchodkového veku

4. december

Člen RRZ Juraj Kotian pre TA3 vysvetľuje negatívne dôsledky 
zastropovania dôchodkového veku pre ekonomický vývoj a 
verejné financie.

Strop dôchodkového veku
28. november

Predseda RRZ Ivan Šramko v súvislosti s nadchádzajúcim 
hlasovaním Národnej rady SR o ústavnom návrhu zavedenia 
tzv. stropu dôchodkového veku v Televízii TA3 opätovne 
upozorňoval na výrazne negatívny vplyv na dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií a skutočnosť, že dodatočné 
náklady zo zastropovania budú musieť nasledujúce vlády 
bezpodmienečne riešiť zvyšovaním daňového zaťaženia a/
alebo znižovaním niektorých výdavkov štátu.

Každoročne sa opakujúce 
riziká rozpočtu

29. november

RRZ pri hodnotení rozpočtu pravidelne identifikuje riziká v 
nedaňových príjmoch, korekciách voči EÚ, výdavkoch štátne-

ho rozpočtu, zdravotníctva a iných subjektov, najmä samos-
práv, ktoré sú sčasti kryté vytvorenými rezervami. Tieto riziká 

sa v minulosti naplnili: v rokoch 2015 a 2016 vo väčšej a v roku 
2017 v menšej miere ako očakávala RRZ. Ich negatívny vplyv 

na deficit verejnej správy tlmili najmä lepšie daňové príjmy. 
V roku 2019 RRZ odhaduje riziká v uvedených oblastiach vo 

výške 332 mil. eur (0,3 % HDP). Prípadné zmeny v rozpočte 
počas jeho schvaľovania v NR SR môžu tento odhad ešte 

zmeniť.

December
Strop dôchodkového veku

2. december

Ďalší z RRZ výpočtov vplyvu zavedenia dôchodkového 
stropu: ak by sa budúce vlády rozhodli zvýšené náklady na 
dôchodky (vplyvom vyššieho počtu dôchodcov pri nižšom 

dôchodkovom veku) riešiť plošným znížením dôchodkov, 
priemerná výška dôchodku by o 50 rokov bola v porovnaní so 

súčasným nastavením nižšia o 17 %.
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Jedna ruka dáva, druhá berie

23. november

Zisti, o koľko viac peňazí 
má tvoje mesto, obec, VÚC

13. december

Vláda SR určila minimálnu mzdu na rok 2019 na 520 eur. 
Od roku 2009 sa minimálna mzda na Slovensku takmer 
zdvojnásobila. Rýchly rast minimálnej mzdy potešil nielen 
najmenej zarábajúcich ľudí, ale aj rozpočet kvôli rastúcemu 
daňovo-odvodovému zaťaženiu minimálnej mzdy. Kým 
v roku 2009 človek zarábajúci minimálnu mzdu odviedol 
štátu 8,3% zo svojej mzdy, v roku 2019 zaplatí štátu vo forme 
daní a odvodov až 17,2% zo svojej hrubej mzdy. Dôvodom 
je pomalší rast nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) a 
odvodovej odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení 
(OOP) v porovnaní s rastom minimálnej mzdy. Vďaka 
zavedeniu OOP sa daňovo-odvodové zaťaženie minimálnej 
mzdy dočasne znížilo v roku 2015. Avšak v tom istom roku 
výška zamestnaneckej prémie klesla na nulu a zároveň prvý 
krát minimálna mzda prevýšila mesačnú sumu nezdaniteľnej 
časti základu dane. Inými slovami, aj ľudia s minimálnou 
mzdou začali platiť dane, čo značne znižovalo pozitívny 
efekt zavedenia OOP. Vzhľadom na to, že rast NČZD naďalej 
zaostáva v porovnaní s rastom minimálnej mzdy, a OOP je 
dokonca rovnaká suma od roku 2015, tak ľudia s minimálnymi 
mzdami zaplatia zo svojich zárobkov každým rokom stále vyšší 
podiel daní a odvodov. 

ZAUJÍMAVOSŤ – „jedna ruka dáva, druhá berie“ bol náš 
najúspešnejší FB post, mal 273 likes a dosah 35 430 ľudí.

KRRZ začala v októbri zverejňovať mesačné odhady daňovo-
odvodových príjmov a ich porovnanie so schváleným 
rozpočtom verejnej správy pre daný rok.

Naše mesačné odhady daní teraz rozširujeme o interaktívny 
nástroj na vyhľadanie konkrétnej obce alebo VÚC. 
Vyhľadávač poskytne informáciu o parlamentom schválenej 
rozpočtovanej sume a aktuálnom odhade podielu na dani 
z príjmov fyzických osôb (DPFO). Rozdelenie výnosu DPFO 
je aktualizované každý mesiac na základe aktualizovanej 
mesačnej prognózy KRRZ a zohľadňuje pravidlá 
prerozdeľovacieho mechanizmu.

Debata k rozpočtu 
v relácii RTVS

5. december

V relácii RTVS Správy a komentáre ste mali možnosť počuť 
názor Juraja Kotiana, člena RRZ, na aktuálny návrh rozpočtu 

SR na rok 2019.

Mesačná daňová prognóza
19. december

V decembrovej prognóze KRRZ medzimesačne nedošlo k 
výraznejšiemu prehodnoteniu odhadu daňovo-odvodových 
príjmov verejnej správy (ESA2010) na rok 2018. Aktualizácia 
prognózy indikuje vyššie daňovo-odvodové príjmy o 947 mil. 
eur v porovnaní so schváleným rozpočtom (RVS 2018-2020 
schválený koncom roka 2017). Lepší vývoj bol zaznamenaný 
najmä u DPFO zo závislej činnosti a odvodov (+640 mil. 
eur), ktorým v júli pomohol aj jednorazový príjem Sociálnej 
poisťovne z oddlžovania zdravotníckych zariadení vo výške 
187 mil. eur. Vyšší výnos v porovnaní s rozpočtom sa očakáva 
aj v prípade DPH (+222 mil. eur) a DPPO (+180 mil. eur).

Aktualizácia hodnotenia pl-
nenia pravidla o vyrovnanom 

rozpočte za rok 2017

19. december

Štrukturálny deficit dosiahol v roku 2017 hodnotu 1,02 % HDP, 
čo znamená, že strednodobý cieľ (0,5 % HDP) nebol zatiaľ 

dosiahnutý. Z toho dôvodu RRZ posúdila, či Slovensko spravilo 
dostatočný pokrok k tomuto cieľu prostredníctvom zmeny 

štrukturálneho salda a vývoja upravených výdavkov.

V roku 2017 sa štrukturálne saldo zlepšilo oproti roku 2015 o 
1,35 % HDP, čo je o 0,42 % HDP viac ako požadovaná kumu-
latívna zmena vo výške 0,94 % HDP potrebná na dosiahnutie 
strednodobého cieľa do roku 2019. V prípade výdavkového 
pravidla nastala odchýlka od plnenia pravidla vo výške 0,18 

% HDP.

Štrukturálne saldo sa zlepšilo najmä v dôsledku poklesu 
úrokových nákladov a neočakávaných príjmov. Po zohľad-

není dodatočných faktorov nebolo približovanie k stred-
nodobému cieľu dostatočne rýchle. Nedošlo však k prekroče-

niu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná 
odchýlka nenastala a nie je potrebné spustiť korekčný mecha-

nizmus.

Celkové závery hodnotenia MF SR a RRZ sú totožné. Ani 
jedna inštitúcia neskonštatovala, že boli splnené podmien-
ky na spustenie korekčného mechanizmu. Hodnotenie RRZ 
je menej priaznivé, čo súvisí najmä s odlišným zohľadnením 

diskrecionárnych príjmových opatrení vo výdavkovom prav-
idle, na základe čoho nebolo podľa MF SR potrebné posúdiť 

dodatočné faktory, ktoré podľa RRZ prevažne zhoršovali 
hodnotenie.
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Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tiež 
Kancelária Rady alebo aj KRRZ) vykonáva úlohy 
spojené s odborným, organizačným, administratívnym, 
personálnym a technickým zabezpečením činnosti 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kancelária mala v 
r. 2018 15 zamestnancov, z toho 12 analytických pozícií. 
Najvyšším predstaviteľom Kancelárie Rady je výkonný 
riaditeľ.
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Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť prekonala moje 
očakávania.

“

Kancelária
RRZ

7

Viktor Novysedlák
výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Nezávislosť

“Už od svojho vzniku v roku 2012 sme v KRRZ intenzívne 
pracovali na analytických nástrojoch, ktoré sú postavené 
na tých najmodernejších prístupoch. V roku 2018 sme 
tento dlho budovaný potenciál mohli ukázať pri viacerých 
publikáciách. Nad rámec pravidelných správ v zmysle 
mandátu RRZ sme pracovali aj na štyroch stanoviskách 
vyžiadaných poslaneckými klubmi a na jednom stanovisku, 
ktoré vyšlo z iniciatívy RRZ.

 Išlo o témy súvisiace s hospodárením dôchodkového 
systému, vrátane vplyvu zastropovania dôchodkového 
veku, ale aj veľmi detailné a rozsiahle návrhy zmien v 
daňovo-dávkom systéme. 

Takéto úlohy, aj keď sú náročné časovo aj analyticky, nás 
posúvajú dopredu. Veľmi ma teší pozitívna odozva, ktorú 
sme dostali na výsledky našej práce. Potvrdzuje to, akú 
kľúčovú úlohu pri plnení úloh zohráva kvalitný analytický a 
podporný tím.”  

Činnosť RRZ ako aj Kancelárie RRZ je financovaná 
z prostriedkov Národnej banky Slovenska tak, 
aby neexistovala priama väzba na vládou a 
parlamentom schvaľovaný rozpočet. Vláda 
ani minister financií tak nemôže jednoduchým 
spôsobom znefunčniť plnenie úloh cez neprimerané 
zníženie rozpočtu RRZ.

Vypracovanie
žiadosti

Podanie žiadosti

Schválenie rozpočtu

Žiadosť o refundáciu

RRZ zašle oficiálnu žiadosť 
Národnej Banke, v ktorej stanoví 
svoj plán výdavkov a predstaví 
svoje priority na budúci 
rozpočtový (=kalendárny) rok. 

Žiadosť posúdi a schváli 
banková rada NBS. 

Vstupom do nového kalendárneho 
roka začína platiť rozpočet schválený 
Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. 
Úlohou Kancelárie rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť je neprekročiť strop 
výdavkov, ktorý má stanovený vo 
svojom finančnom pláne.

NBS môže požiadať 
Ministerstvo financií SR 
o refundáciu nákladov. 

Správa o plnení
rozpočtu

Po skončení rozpočtového roka RRZ 
oznámi Národnej banke Slovenska, 
ako hospodárila v predchádzajúcom 
období. 
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Výdavky

Výdavky 2018
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2018

Celkové náklady

1 367 626 €

48,75 %

32,46 %

18,79 %

Ostatné - energie, voda a komunikácie, 
materiály, vybavenie, IT, softvér a hardvér,

 údržba, servis, nájomné za nájom, 
služby ... a pod.

Odmeny členom RRZ

Mzdové náklady na zamestnancov 
KRRZ, vrátane zákonom uloženého 

povinného poistenia

Zamestnanci
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Graf vyobrazuje počet relácii na web stránke. Patria sem prekliky z príspevkov, 
reklamy, sociálnych sietí a ďalšie.

Najväčší podiel výdavkov KRRZ za rok 2018 tvorili “Mzdové náklady” - 48,75 %, 
druhým najväčším podielom boli ostatné výdavky - 32,46 % a tretím odmeny 

členom Rady - 18,79 %.
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Lajky na FB
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Publikum na sociálnej sieti facebook

Pribúdanie fanúšikov na facebooku za obdobie roku 2018.

Porovnanie s inými inštitúciami

Graf zobrazuje porovananie sledovateľov  
inštitúcií s podobnou tematikou.

Príspevky

Vek

Vekové rozhrania použivateľov stránky www.rozpoctovarada.sk v roku 2018. Vďaka 
presnejšiemu poznaniu cieľového publika vieme lepšie prispôsobiť obsah na webe.

Prehľad najúspešnejších príspevkov na facebooku. V ľavo vidíte celkový dosah 
príspevku. Na pravej strane úspešnosť v rámci fanúšikov.



Fotogaléria9

Súčasní aj bývalí členovia Rady, 
výkonný riaditeľ Kancelárie Rady a 
poradcovia z Panelu poradcov.

Zamestnanci Kancelárie Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť.

Zamestnanci Kancelárie Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť.

Neformálna diskusia počas stretnutia 
nezávislých fiškálnych inštitúcií krajín EÚ 
(EU IFIs) v Bratislave 23. novembra 2018.

Na konferencii SEAM 2018 (21.-22.9.2019). 
Analytici KRRZ sa vo vystúpeniach výročnej 
konferencie Slovenskej ekonomickej 
asociácie venovali simuláciám reforiem, 
optimálnej výške štátneho dlhu, 
vyhodnocovaniu dlhodobých dopadov 
reforiem a tiež daňovým licenciám.

Zúčastnení národnej kampane Do práce na 
bicykli, ktorej hlavným cieľom je podporiť 

rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách. Spolu sme najazdili 668 km 

a ušetrili 216 kg CO2.

Súčasťou stretnutia EU IFIs v Ríme bol aj 
workshop o mikrosimuláciách, na ktorom naši 
analytici odprezentovali mikrosimulačný model 
RRZ „w_hat if“ a on-line kalkulačku reforiem 
daňového a sociálneho systému SIMTASK.

Aj v 2018 sme sa zapojili do podujatia 
firemného dobrovoľníctva Naše mesto, 

ktoré má za cieľ vyčistiť, skrášliť a 
viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. 

V Borinke sme natierali detské ihrisko.

10. mája sa v Ríme uskutočnilo stretnutie siete 
nezávislých fiškálnych inštitúcií krajín EÚ (EU IFIs). 
RRZ zastupoval jej predseda Ivan Šramko a člen 
Juraj Kotian.
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Účtovná 
uzávierka

10

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Názov orgánu Poznámka

Ing. Ivan Šramko predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov

Mgr. Ľudovít Ódor člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov do 7.2.2018

Ing. Anetta Čaplánová PhD. člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov

Mgr. Juraj Kotian člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov od 8.2.2018

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (štatutárny orgán)

Ing. Viktor Novysedlák výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Poznámky k účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2018

Čl. I
Všeobecné informácie

1. Vznik spoločnosti
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla 

ústavným zákonom č. 493/2011 Z.  z. o rozpočtovej 

zodpovednosti dňa 1.3.2012 podľa čl. 3 a čl. 14 (de facto 

však voľbou rady v NR SR dňa 27.6.2012). Kancelária Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť je právnická osoba, má 

právnu formu neziskovej organizácie a jej vlastníctvo je 

štátne.

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov 
iných orgánov:

3. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

zabezpečuje správu organizačných, administratívnych, 

personálnych, odborných a technických činnosti Rady 

pre rozpočtovú zodpovednosť. Kancelárie Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť nie je zriadená na účel 

podnikania. Kancelária Rady je zapísaná do registra 

organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky; Kancelária Rady sa nezapisuje do obchodného 

registra.

4. Počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov za bežné účtovné 

obdobie bol na úrovni 12,75 zamestnanca (13,55 v roku 

2017), z toho 1,0 vedúcich zamestnancov (1,0 v roku 

2017).

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti účtovnej jednotky
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemá vo 

svojej pôsobnosti iné účtovné jednotky.
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Dlhodobý nehmotný majetok - softvér 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok - Stroje, prístroje a zariadenia 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie

Čl. II.
Informácie o účtovných zásadách a 
účtovných metódach

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že 

spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad
Účtovná jednotka nemenila v priebehu účtovného 

obdobia účtovné zásady ani metódy.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek 
majetku a záväzkov:

a) dlhodobý nehmotný majetok:

-obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá 

zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

(clo, prepravu)

- dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia 

cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri 

uvedení do používania

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

- obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá 

zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

(clo, prepravu)

- dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 

je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 

do používania.

c) krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky a 

ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich 

hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

d) časové rozlíšenie na strane aktív, náklady budúcich 

období, sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 

obdobím.

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní 

len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu 

mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania 

do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Nehmotné výsled-
ky z vývojovej a 
obdobnej činnosti

Softvér Oceniteľné 
práva

Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok

Obstaranie 
dlhodobého neh- 
motného majetku

Poskytnuté pred-
davky na dlhodobý 
nehmotný majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

59 676 59 676

prírastky 43163

úbytky

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 102 839 102 839

Oprávky – stav na začiat-
ku bežného účtovného 
obdobia

59 008 59 008

prírastky 3552 3552

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 668 668

Stav na konci bežného
účtovného obdobia 40 279 40 279

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a 
vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a 
dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné 
obdobie, a to:

a) Dlhodobý nehmotný majetok
Spoločnosť neobstarala v roku 2018 dlhodobý nehmotný 

majetok. Spolu zostatková cena DNM po ročných 

oprávkach v roku 2018 vo výške 729,- EUR k 31. decembru 

2018 je 62 560,- EUR.
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Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 
hnuteľných vecí

Dopravné 
prostriedky

Drobný a ostatný 
dlhodobý hmotný 
majetok

Obstaranie dl-
hodobého hmot-
ného majetoku

Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

12 292 12 292

prírastky 81 796 4320

úbytky

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 94 088 16 612

Oprávky – stav na začiat-
ku bežného účtovného 
obdobia

12 292 12 292

prírastky 6927 450

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 19 219 19 219

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 0 0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia 74 869 450

b) Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
Spoločnosť  neobstarala  v  roku  2017  odpisovaný  DHM.  

Zostatková  cena  DHM  po  ročných oprávkach vo výške 

6927,- EUR k 31. decembru 2017 je 12 292,- EUR.
Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 182

Rozdelenie účtovného zisku:

     Prídel do základného imania

     Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

     Prídel do fondu reprodukcie

     Prídel do rezervného fondu

     Prídel do fondu tvoreného zo zisku

     Prídel do ostatných fondov

     Úhrada straty minulých období

     Prevod do sociálneho fondu 443

     Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých 
rokov

     Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty:

     Zo základného imania

     Z rezervného fondu

     Z fondu tvoreného zo zisku

     Z ostatných fondov

     Z nerozdeleného zisku minulých rokov

     Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých 
rokov

     Iné

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv–nevyčerpané 28 699 75 264 28 699 75 264

Dovolenky

Mzdové náklady

Zákonné soc.
a zdravotné poistenie

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 28 699 75 264 28 699 75 264

2. Informácia o rozdelení účtovného zisku 
alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v 
minulých účtovných obdobiach

3. Opis a výška cudzích zdrojov

Finančnými zdrojmi kancelárie Rady sú peňažné príspevky 

z rozpočtu Národnej banky Slovenska.
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Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu 28 699 75 264 28 699 75 264

c) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti
v sume 4 049 € - neuhradené faktúry od dodávateľov 

ku dňu zostavenia účtovnej závierky

e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
v priebehu účtovného obdobia sú znázornené nasledu-

júcom prehľade. Sociálny fond sa tvorí povinne na ťarchu 

nákladov. V roku 2018 bol sociálny fond vytvorený vo 

výške 2601 €. V roku 2018 bolo čerpanie zo sociálneho 

fondu vo výške 2213 €.

Druh záväzkov Stav na konci bežného účtovného 
obdobia

Stav na konci bezprostredne pred-
chádzajúceho účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka: 4 049 6 744

     - z obchodného styku

     - voči zamestnancom

     - sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

     - daňový úrad – závislá činnosť

     - daňový úrad - DPH

Krátkodobé záväzky spolu 4 049 6 744

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 
rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 4 049 6 744

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 2216 1842

Tvorba na ťarchu nákladov 2601 2375

Tvorba zo zisku 443

Čerpanie 2213 2001

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 3047 2216

Položky výnosov budúcich období z dôvodu Stav na konci bezprostredne pred-
chádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného z 
finančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov 
Európskej únie, v prípade KRRZ ide o transfer z 
Národnej banky Slovenska

159 747 107 662 159 747 107 662

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku

grantu

podielu zaplatenej dane dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu zaplatenej dane

4. Prehľad o významných položkách výnosov 
budúcich období.
Výnosy budúcich období vo výške 107662 € – 

nevyčerpaný príspevok z NBS za rok 2018. 

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek 
nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov.

Druh nákladov číslo účtu/popis Suma v €

Náklady na činnosť 501 / Spotreba materiálu 13215

502 / Spotreba energie 11866

Opravy 511 / Opravy 634

Služby 512 / Cestovné 32919

513 / Reprezentačné 33772

518 / Ostatné služby 103772

Osobné náklady 521 / Mzdové náklady 763378

524 / Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 239860

527 / Zákonné sociálne náklady 32907

Dane a poplatky 538 / Ostatné dane a poplatky 
(koncesionárske poplatky) 223

Iné náklady na HC 545 / Kurzové straty 19

549 / Iné ostatné náklady (bankové poplatky) 1253

Odpisy 551 / Odpisy DNM a DHM 3552

Daň z príjmov 591 / Splatná daň z príjmov 46

Spolu 1 244 433
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