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Základné informácie o stanoviskách RRZ

Ústava SR, čl. 55a:

• „Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na 
transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Na podporu cieľov podľa 
predchádzajúcej vety ústavný zákon upravuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, pravidlá 
rozpočtovej transparentnosti a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.“

Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti: 

• „S cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť 
transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a 
sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami“ vznikla v roku 
2012 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia 
vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. 

• Úlohou RRZ je poskytovať verejnosti odborné, komplexné a politicky neovplyvnené informácie o 
vývoji verejných financií.
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Ako RRZ posudzuje rozpočet

• Pre realistické posúdenie rozpočtovej politiky Rada najprv odhadne bilanciu rozpočtu
pre aktuálny rok. Tieto odhady vychádzajú aktualizovaním rozpočtového semaforu.
Následne RRZ stanoví fiškálny odhad pre každý rok na základe najnovšieho odhadu
makroekonomického vývoja, ako aj realistického odhadu predstavených opatrení na
strane príjmov a výdavkov. Nekonkretizované opatrenia nie sú zahrnuté v odhadoch.
To vytvorí „RRZ scenár“. RRZ scenár teda predstavuje pravdepodobný dopad
rozpočtu na verejné financie za predpokladu, že žiadne dodatočné opatrenia
nebudú prijaté.

• RRZ scenár je následne porovnávaný s scenárom bez zmeny politík (tzv. NPC scenár).

• Tieto dva scenáre sú následne použité pre vyčíslenie analytických ukazovateľov ako je
konsolidačné úsilie vlády a celkové analytické zhodnotenie rozpočtu.
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https://www.rrz.sk/znacka/rozpoctovy-semafor/


• RRZ odhaduje, že deficit verejnej správy bude v roku 2021 

– nižší až o 1,2% HDP (1,1 mld. eur) ako odhaduje MF SR  

– dokonca nižší o 0,5 % HDP (0,5 mld. eur) v porovnaní s pôvodne schváleným 

rozpočtom, s výrazne nižším „ne-covidovým“ deficitom

• Potvrdzuje sa tak RRZ hodnotenie “realistický” rozpočet z minulého roka

• To znamená, že veľká časť proticyklickej politiky sa robila cez jednorazové opatrenia, 

ako odporúčala RRZ na základe najlepšej medzinárodnej praxe.

• Výrazne lepší výsledok (ak sa potvrdí) však vytvára prísnejšiu latku pre rok 2022 

ako uvažuje MF SR → časť týchto úspor by sa mala automaticky preniesť do 2022
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Rozpočet v roku 2021 výrazne nižší ako očakávania
...výrazne nižší deficit však sprísňuje požiadavky na rozpočet 2022
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Rozpočet v roku 2021
... časť týchto úspor by sa mala automaticky preniesť do 2022
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Nárast deficitu a dlhu počas krízy podpriemerný
...podľa EK Slovensko dosahuje podpriemerný nárast deficitu a dlhu počas 2020-2021 v EÚ

Podľa EK, na Slovensku dosahuje 

odhadovaný nárast deficitov počas krízy 

kumulatívne 10,2 p.b. HDP (RRZ odhaduje 

9,6 p.b.), pričom priemer v Európskej únii 

dosahuje 12,5 p.b. HDP.

EK odhaduje, že hrubý dlh sa v Európskej únii 

zvýši počas rokov 2020 a 2021 o 14,9 % HDP, 

pričom jeho nárast na Slovensku dosiahne 

13,7 % HDP (RRZ odhaduje mierne nižší 

nárast celkovo o 13,5 % HDP).



Ekonomika v roku 2022 – potreba opatrnosti
...kríza postupne odznieva, ale hrozba „fiškálneho útesu“

• Ekonomika postupne prestáva byť podchladená a teda nepotrebuje dodatočné 

stimulovanie (ale už nie sú očakávania prehrievania ekonomiky)
• Ale fiškálna reštrikcia z poklesu dostupnosti verejných zdrojov (dopytový fiškálny 

impulz) bude umocnená tzv. fiškálnym útesom (náhlym zastavením jednorazových 

covid stimulov na úrovni 2,5 % HDP). Ten bude len čiastočne kompenzovaný 
zvýšeným prílevom eurofondov (+1,3 % HDP).

7

Prehľad základných ukazovateľov návrhu rozpočtu podľa scenára RRZ (ESA2010, % HDP) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Štrukturálne saldo  -3,2 -3,3 -3,3 -3,1 -3,1 

Konsolidačné úsilie vlády*  - - -0,6 0,0 -0,1 

Hrubý dlh VS  59,7 61,6 60,7 58,9 60,4 

Čistý dlh VS 49,7 54,7 55,1 55,1 57,5 

Fiškálny impulz (+ znamená reštrikciu, - expanziu) -2,7 -1,5 1,3 -1,0 2,6 

p.m. produkčná medzera podľa metodiky RRZ -2,9 -2,2 0,0 0,8 -1,0 

Pozn.: šedým podfarbením sú zvýraznené krízové roky. Zdroj: RRZ 

*Konsolidačné úsilie vlády je definované ako medziročná zmena štrukturálneho salda nad rámec vývoja v scenári 
nezmenených politík po zohľadnení vplyvu zavedenia trvalej podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) od roku 2022. Ide 
o odlišný ukazovateľ v porovnaní s konsolidačným úsilím používaným MF SR, ktorý zahŕňa len zmenu štrukturálneho 
salda. 

 



1. Ekonomická rezerva - scenár RRZ predpokladá prijatie dvoch z troch 
reforiem a teda použitie 2/3 z alokovanej výdavkovej rezervy (337 mil. 
eur z celkovej sumy 504 mil. eur). 

a) Prijatie ústavne ukotvených výdavkových limitov

b) Prijatie zlepšenia finančnej stability dôchodkov
c) Prijatie zmien (modernizácia) v dlhovej brzde

2. Dôchodková reforma - scenár RRZ predpokladá dlhodobý vplyv 
podľa záväzku Plánu obnovy (0,9%  HDP v ukazovateli RRZ; 1,8% HDP 
v ukazovateli EK - S2). 
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Kľúčové predpoklady odhadov RRZ
... technické predpoklady na základe medializovaných informácií
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• Rozpočet pre rok 2022 je opäť pripravený realisticky, RRZ predpokladá 

nižší deficit o 0,5% HDP (0,5 mld. eur).

• Nakoľko RRZ očakáva výrazne nižší deficit (o 1,2% HDP) v tomto roku a 

táto úspora sa neprenáša dostatočne aj do budúceho roka, samotný 

rozpočet znamená uvoľnenie konsolidačného úsilia o 0,6% HDP. 

• To prirodzene komplikuje plnenie cieľov pre nasledujúce roky 2023 a 

2024.

• V prípade potvrdenia lepšieho vývoja v roku 2021 by tak vláda mala zvážiť 

adekvátne zníženie tohto uvoľnenia.

Realistický rozpočet aj v roku 2022
...ale opatrenia vlády prispievajú k zvyšovaniu štrukturálneho deficitu voči NPC
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Realistický rozpočet aj v roku 2022
...ale s nepokrytými rizikami v rokoch 2023 a 2024 (nekonkretizované opatrenia)

Tab 1: Porovnanie očakávaného salda a dlhu v návrhu RVS s odhadom RRZ (v % HDP) 
  2020 2021 2022 2023 2024 

 Saldo v NRVS 2020-2024 (ciele vlády) -0,5 -7,4 -4,9 -2,7 -2,6* 

 1. Saldo rozpočtu NRVS 2020-2024 -5,5 -7,9 -4,9** -3,4 -3,3 

 2. Saldo rozpočtu podľa odhadu RRZ -5,5 -6,7 -4,5** -3,9 -3,9 

    rozdiel (2-1) 0,0 1,2 0,5 -0,5 -0,6 

 3. Hrubý dlh rozpočtu NRVS 2020-2024*** 59,7 61,5 61,5 58,6 58,7 

 4. Hrubý dlh rozpočtu podľa odhadu RRZ 59,7 61,6 60,7 58,9 60,4 

    rozdiel (4-3) 0,0 0,1 -0,8 0,3 1,7 

* Návrh rozpočtového plánu 2022 obsahuje na rok 2024 dva ciele: 1) vyrovnané saldo, ktorý formálne dodržuje aktuálne platné 
sankcie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a 2) deficit 2,6 % HDP, ktorý podľa MF SR predpokladá štrukturálnu 
konsolidáciu o 1 % HDP v zmysle pravidiel Paktu stability a rastu a je z hľadiska potrebnej veľkosti opatrení viac realistický.  
 ** RRZ, podobne ako MF SR, predpokladá, že v roku 2022 dôjde k úhrade mimoriadneho odvodu do rozpočtu EÚ vo výške 0,3 % 
HDP z dôvodu kompenzácie na ušlom cle. Vzhľadom na to, že k zaznamenaniu transakcie by malo dôjsť v čase rozhodnutia zo 
strany európskych inštitúcií, pričom v súčasnosti nie je známa ani definitívna výška úhrady, existuje neistota ohľadom toho, 
v ktorom roku ovplyvní saldo a v akej výške. 

*** Prognóza dlhu v návrhu rozpočtu je zostavená za predpokladu splnenia rozpočtových cieľov vlády.                Zdroj: MF SR, RRZ 

 



• Výdavky v roku 2022 rastú pomalšie ako udržateľný rast ekonomiky 
(reálne 1,6 % vs. 2,4 %, t.j. o 328 mil. eur menej), 

• Ich rast je však vyšší ako v scenári bez opatrení (tzv. NPC scenár) – reálne 
1,6% vs. 0,4%, t.j. o 521 mil. eur viac.
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Výdavkové pravidlo (ESA2010, %)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reálny rast agregátu výdavkov očisteného o Δ príjmov -3,8 3,9 5,3 5,3 3,4 1,6 2,3 1,7

Miera potenciálneho rastu HDP 2,4 2,7 2,6 1,1 1,3 2,4 2,8 2,2

Vplyv odchýlky na saldo v danom roku 2,3 -0,4 -1,0 -1,6 -0,8 0,3 0,2 0,2

Reálny rast agregátu výdavkov v NPC scenári RRZ - - - - - 0,4 2,1 1,7

Vplyv odchýlky na saldo v danom roku v NPC scenári RRZ - - - - - 0,8 0,2 0,2

Zdroj: RRZ, Eurostat, MF SR

Tempo rastu výdavkov
... nezohľadňuje potrebu znižovania štrukturálneho deficitu

• Tempo rastu výdavkov tak nezohľadňuje potrebu znižovania súčasnej vysokej 

úrovne štrukturálneho deficitu, spolu s poklesom príjmov na HDP to vytvára 

dodatočný nárast deficitu o 0,5% HDP na rámec NPC, najmä v roku 2022.



Strednodobý výhľad 2023 a 2024

• Rozpočet opakovane v ďalších rokoch neobsahuje konkretizované 

konsolidačné opatrenia pre dosiahnutie vládou stanovených cieľov a teda nie 

je bez dodatočných opatrení realistický
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• Bez týchto opatrení je konsolidácia nulová -

napriek očakávanému prehrievaniu ekonomiky 

v roku 2023 a teda ideálnym podmienkam

• Podľa RRZ by deficit bez konkretizovaných 

opatrení tak mohol dosiahnuť úroveň 3,9 % HDP 

v roku 2024, namiesto cieľa 2,6 % HDP (chýbajú 

špecifikované opatrenia vo výške 1,3% HDP, tj, 1,5 

mld. eur).



Dlhodobá udržateľnosť by sa zlepšila o 0,4%
HDP, ale len ak bude dôchodková reforma

Bez konkretizovaných konsolidačných opatrení (tj, deficit na úrovni 
3,9% HDP v roku 2024) sa dlhodobá udržateľnosť môže zlepšiť len

tesne pod hranicu vysokého rizika. 13



Čo chýba v rozpočte – dodatočné opatrenia

Vzhľadom na stav verejných financií a pandemickú krízu, RRZ odporúčala:
Hlavný cieľ pre toto volebné obdobie: zníženie deficitu na dlh-stabilizujúcu 
úroveň pod 3% HDP a zlepšenie dlhodobej udržateľnosti bezpečne do 
pásma stredného rizika

• Vhodnou cestou je napríklad realizovanie dôchodkovej reformy 
v kombinácii s vierohodným špecifikovaním dodatočných konsolidačných 
opatrení na úrovni približne 1-1,5% HDP

• Dva scenáre vývoja štrukturálneho deficitu (oproti odhadu RRZ):

1. konsolidácia o 1,5% HDP – z toho 0,5% v roku 2022 a 1% v roku 2023 (scenár 1)

2. konsolidácia o 1 % HDP v roku 2023 (scenár 2)
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Čo chýba v rozpočte – scenáre konsolidácie
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Štrukturálne saldo (% HDP) Hrubý dlh (% HDP)

Pozn.: Konsolidačný scenár 1 predpokladá dodatočnú konsolidáciu oproti odhadu RRZ v roku 2022 a v roku 2023 (spolu o 1,5% HDP); 
Konsolidačný scenár 2 predpokladá dodatočnú konsolidáciu len v roku 2023 o 1% HDP. Scenár z júna 2021 – odporúčaný konsolidačný 
scenár z Hodnotenia strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2021 až 2024 zverejneného RRZ v júni 2021.



Čo chýba v rozpočte – ako dostať 
udržateľnosť bezpečne do stredného pásma
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Kľúčová dôležitosť prijatia reforiem

• Aj v prípade dosiahnutia vládou stanovených fiškálnych cieľov sa 

požadované zlepšenie dlhodobej udržateľnosti dosahuje len prijatím 

avizovaných fiškálnych reforiem. 

• Preto je podľa Rady úplne kľúčové pre dlhodobé zdravie verejných 

financií prijať všetky tri diskutované fiškálne reformy (výdavkové 

limity, zefektívnenie dlhovej brzdy a finančná stabilizácia 

dôchodkového systému).
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Čo chýba v rozpočte –rozpočet 2022 
udržateľnosť zhoršuje ak nebudú reformy)
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• Kompenzovanie 

neprijatia reforiem –

rozpočet by musel cieliť 

úroveň 4,0% HDP

• Bez reforiem, aj keď sa 

ušetrí rezerva -

dlhodobá udržateľnosť  

sa zhorší (5,5)

• Najhorší scenár - bez 

reforiem a rezerva sa 

minie (6,0)

alternatívne 
scenáre vplyvu 
na udržateľnosť 
bez prijatia 
reforiem 



Čo ak by bola kríza dlhšia ...

• Vláda by mala naďalej poskytovať jednorazový adresný stimul aj nad 

rámec rozpočtovanej pomoci (jednorazová pomoc neovplyvňuje 

štrukturálnu bilanciu a nemá veľký vplyv na dlhodobú udržateľnosť)

• Čo najskoršie vytvorenie zásobníka efektívnych investičných 

projektov cez princíp nulového štartovacieho investičného rozpočtu 

(tzv. zero-based budgeting) - zvýšila by sa tým absorpčná kapacita 

štátu v investíciách, vrátane tých, ktoré sú financované eurofondami.

• V prípade negatívneho vývoja by tak mohla vláda presúvať investície 

z budúcnosti do prítomnosti za účelom stabilizácie ekonomiky
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Záver

• Splnenie vládou prezentovaných strednodobých cieľov rozpočtu spolu 

s plnením záväzku z Fondu obnovy v oblasti dôchodkov by mohli 

zabezpečiť stabilizovanie dlhu, ako aj zlepšenie dlhodobej udržateľnosti 

bezpečne do zóny stredného rizika.

• Rada však v analýze rozpočtu poukazuje, že v rozpočte chýbajú opatrenia v 
sume 1,3 % HDP na realistické splnenie avizovaných strednodobých 
cieľov v rokoch 2023-2024.
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Uvoľnenie v roku 2022
...komplikuje plnenie cieľov v nasledujúcich rokoch
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Čo chýba v rozpočte

• Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s rozpočtovým cieľom len v roku 2022,
nie v ďalších rokoch, nakoľko chýbajú skonkretizované konsolidačné
opatrenia.

• Dôležité legislatívne zmeny prijíma vláda aj po tom, ako schváli návrh
rozpočtu a predloží ho parlamentu, pričom rozpočet dopady týchto opatrení
neobsahuje (novela zákona o sociálnom poistení schválená vládou 3. 11. 2021).

• Zostavovanie výdavkovej strany návrhu rozpočtu by malo vo väčšej miere
vychádzať zo scenára nezmenených politík na najbližšie tri roky.

• Zlepšenie informovanosti by mohlo dôjsť u štátnych podnikov.
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