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Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ďalej 
“Rada“ je nezávislý trojčlenný orgán 
monitorovania a hodnotenia vývoja 
hospodárenia Slovenskej republiky a 
hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej 
zodpovednosti.

Člena Rady volí Národná rada Slovenskej 
republiky na návrh vlády, prezidenta 
alebo guvernéra Národnej banky Slovenska 
na sedemročné funkčné obdobie. Činnosť 
Rady upravuje ústavný zákon č. 493/2011 
Z.z. zo 8. decembra 2011 o rozpočtovej 
zodpovednosti.

Poslanie2

#hospodárenie vlády
#dôchodkový systém

#zdravotníctvo 
    
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

#dlhodobá udržateľnosť     
#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 

odporúčané scenáre ako realisticky 
naplniť rozpočtové ciele a dosiahnuť 

dlhodobú udrzatelnosť.

#dlhodobá udržateľnosť
#limit na dlh

#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.



   

Hrubý dlh dosiahol koncom 
minulého roka úroveň 60,3 % 
HDP, čo je v rámci verejných 
financií Slovenska historicky 
najvyššia úroveň dlhu.

Medziročný nárast hrubého dlhu o 12,3 
p.b. HDP zároveň znamená, že prišlo k 
prekročeniu najvyššieho sankčného pásma 
dlhovej brzdy stanoveného pre rok 2020 
na úrovni 57 % HDP. V súčasnosti plynie 
24 mesačná výnimka (do konca apríla 
2023) z uplatnenia prísnejších sank-
cií dlhovej brzdy z dôvodu schválenia 
programového vyhlásenia a vyslovenia 
dôvery vláde.

Na raste hrubého dlhu sa však výrazne 
podieľal aj nárast hotovostnej rezervy. 
Z hľadiska posúdenia vývoja dlhu je 
preto vhodnejšie sledovať vývoj čistého 
dlhu, ktorý narástol o miernejších 
7 p.b. na úroveň 50,6 % HDP.

Vývoj hrubého dlhu vs. sankčné 
pásma dlhovej brzdy
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Verejný 
dlh

3



Slovenské verejné financie 
neboli pripravené na krízu, 
a to ani z pohľadu výšky salda 
ani úrovne dlhu verejných 
financií. 

Do krízy sme vstúpili s odhadovaným 
deficitom 2,5 % HDP, ktorý je už  veľmi 
blízko hraničného maastrichtského 
kritéria deficitu na úrovni 3 % HDP. 
Táto úroveň už neposkytuje dostatočný 
manévrovací priestor ani na väčšie 
cyklické výkyvy ekonomiky, už vôbec na 
veľké krízy.

Ak by sa pred krízou splnilo vládou 
odsúvané dosiahnutie strednodobé cieľa 
v podobe štrukturálne vyrovnaného 
rozpočtu, celkový deficit by bol v roku 
2020 nižší o 2,2 mld. eur (2,4 % HDP). 
Alternatívne by sme mohli v krízo-
vom roku poskytnúť o to väčší jed-
norazový stimul, pri výrazne lepšom 
stave dlhodobej udržateľnosti vere-
jných financií.” Zdroj RRZ, Hospodárenie 
rozpočtu verejnej správy v roku 2020, 
apríl 2021.

Vývoj hrubého dlhu vs. sankčné 
pásma dlhovej brzdy
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Dlhodobá
udržateľnosť

4

Rada skonštatovala, že verejné financie boli v roku 
2020 dlhodobo neudržateľné. Ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti sa nachádzal na úrovni 5,6 % HDP (5,1 
mld. eur) v pásme vysokého rizika.

Na konci roku 2019, v čase kedy Slovensko 
zaznamenávalo ekonomicky dobré časy a 
nezamestnanosť bola na historických minimách, 
verejné financie už boli veľmi blízko hranice pásma 
vysokého rizika (indikátor dlhodobej udržateľnosti 
bol na úrovni 4,9 % HDP pri hranici vysokého rizika 
5 % HDP).

Zhoršovanie udržateľnosti pokračovalo aj v prvých 
mesiacoch roka 2020 (napr. výrazné zvyšovanie 
miezd vo verejnej správe spolu so zavedením 
13. dôchodkov), čo prispelo k tomu, že verejné 
financie sa posunuli do pásma vysokého rizika 
udržateľnosti ešte pred vypuknutím pandémie 
(na úroveň indikátora dlhodobej udržateľnosti 5,4 
% HDP). Následne samotná pandémia ešte viac 
zhoršila stav verejných financií a zvýšila tento 
ukazovateľ na úroveň 6,7 % HDP.

V dôsledku predkrízovej hospodárskej politiky, ako aj veľkosti dopadov 
krízy, došlo celkovo v roku 2020 k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií už piaty rok po sebe. V porovnaní s rokom 2019 sa 
ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti zhoršil o 0,8 % HDP a k decembru 
2020 dosiahol hodnotu 5,6 % HDP (5,1 mld. eur).

Na druhej strane rozpočtová politika po voľbách 
zlepšila dlhodobú udržateľnosť o 1,1 % HDP. Rada 
pozitívne hodnotí, že podstatná väčšina tohto 
zlepšenia (0,9 % HDP) sa uskutočnila opatreniami 
zlepšujúcimi dlhodobé výdavky (najmä oprava 
minimálnych dôchodkov a čiastočné zreálnenie 
úrovne 13. dôchodkov ) a teda tieto naplno 
nebrzdili ekonomiku, ktorá čelila v minulom roku 
hlbokej kríze.
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Rada5

Z pohľadu budúcich 

generácii je 

kľúčové, aby sa 

podarilo prijať 

plnohodnotnú novelu 

ústavného zákona 

o rozpočtovej 

zodpovednosti

“

Ján Tóth
predseda Rady  17.9.2020 - súčasnosť

Článok 55a Ústavy SR definuje hlavný cieľ Rozpočtovej rady 
ochranu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Rada si 
teda ešte viac ako len aktuálnu situáciu preto všíma trend 
vývoja verejných financií do budúcnosti.

Počas veľmi krátkeho obdobia pred krízou, 
ktoré trvalo o niečo viac ako dva roky a zároveň 
paradoxne naša ekonomika prežívala najlepšie 
časy od minulej krízy, sme si vedeli kompletne 
zničiť finančnú stabilitu našich verejných 
financií. Boli to hlavne zásahy do dôchodkového 
systému, ako aj zmienené opakované neplnenie 
rozpočtových cieľov. Nová legislatíva pripravila 
náš dôchodkový systém o tretinu (!) zdrojov, ktoré 
budú potrebné pre vyplácanie dôchodkov o 50 
rokov. Hovoríme o sume cca 2 mld. eur, každý rok.
  

Ako sa to mohlo stať ? Dôvod je jednoduchý: 
Neboli uzákonené tzv. výdavkové limity. Prijatie 
tohto pravidla prikazoval ústavný zákon už pred 
deviatimi rokmi, doteraz však chýbala politická 
vôľa ho uviesť do praxe. Chýbal tak mechanizmus, 
ktorý by do budúcnosti nezodpovedné fiškálne 
správanie pokutoval. A naopak odmeňoval to 
zodpovedné. Takto Slovensko dosiahlo rozvrátenie 
dlhodobej udržateľnosti aj v medzinárodnom 
porovnaní.
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Zdroj: EK, Debt Sustainability Monitor 2019 (posledné zverejnené medzinárodné čísla S2 v stĺpcoch na základe jesennej prognózy pre 
2019). Ostatné dáta pre SR: 2018 (EK jesenná prognóza), 2019 (RRZ, Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2019) 
a 2020 (RRZ, Informácia k aktuálnemu vývoju verejných financií).“
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Rada5

Myslíme aj na 

budúce generácie.

“

Ivan Šramko
predseda Rady  2012 - 17.9.2020

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 
2020 úroveň 6,16 % HDP. Pôvodne schválený 
rozpočet počítal s deficitom 0,49 % HDP.

Za prudkým nárastom deficitu bola predovšetkým 
pandémia, ktorá znížila výkonnosť ekonomiky a 
príjmy verejnej správy a vyžiadala si nákladné 
protipandemické výdavky v zdravotníctve, 
sociálnej politike a na podporu ekonomiky. Celkový 
negatívny vplyv pandémie na saldo verejnej 
správy dosiahol úroveň 3,9 % HDP. 

Pandémia však nebola jediným dôvodom 
vysokého deficitu. Ďalším bola predkrízová 

Pandemická situácia tak ešte viac zvýraznila 
nevhodnosť procyklickej rozpočtovej politiky pred 
krízou, ktorá dlhodobo charakterizovala vývoj 
slovenských verejných financií. Takáto politika 
prirodzene znížila manévrovací priestor v tejto 
kríze, kedy bolo nutné zavádzať mimoriadne 
opatrenia v sociálnej oblasti a na podporu a 
ochranu ekonomiky.

hospodárska politika. Tá by mohla vyústiť do 
deficitu až na úrovni 2,5 % HDP a teda blízko 
Maastrichtského kritéria 3 % HDP. Odchýlka od 
cieľa pôvodného rozpočtu vo výške 2,0 % HDP 
by tak bola najvyššia od krízového roku 2009. 
Potvrdili sa tak riziká rozpočtu, ktoré RRZ už 
začiatkom roka 2020 identifikovala v rozpočtovom 
semafore. Hospodárska politika po voľbách mierne 
znížila tento „nepandemický“ deficit na úroveň 
2,3 % HDP.

Verejné financie vstupovali do krízy s výrazným 

štrukturálnym deficitom, a to napriek dostatočnému 

priestoru a oficiálnym cieľom dosiahnuť vyrovnané 

hospodárenie v predchádzajúcich rokoch, teda v časoch 

nezamestnanosti blížiacej sa historickým minimám.

“

“

“
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Súčasný ekonomický šok 

môže byť príležitosť na 

prehodnotenie dlhodobo 

kritizovaných európskych 

fiškálnych pravidiel.

“

“

členka Rady  2015 - 2022

Anetta Čaplánová

Ako upozorňujú autori, index vyjadruje počet 
a prísnosť vládnych opatrení a nemožno ho 
interpretovať ako skóre vyjadrujúce mieru 
vhodnosti, resp. efektívnosti reakcie na 
pandémiu. Na obrázku 1 sú krajiny s vysokou 
mierou reštriktívnych opatrení vyfarbené 
tmavšou farbou, čím je farba svetlejšia, tým je 
miera striktnosti zavedených opatrení nižšia.

V porovnaní s viacerými inými časťami sveta, 
boli v našom regióne opatrenia začiatkom jesene 
2020 menej prísne. Vedci z oxfordskej univerzity 
sledovali reakciu vlád na pandémiu a popri iných 
indikátoroch1 merali tzv. Government Response 
Stringency Index (GRSI). Tento index umožňoval 
sledovať mieru striktnosti opatrení zavedených 
jednotlivými krajinami v priebehu pandémie, ako 
aj porovnať striktnosť protiepidemiologických 
opatrení v rovnakom čase v rôznych krajinách.

COVID-19: Index striktnosti odpovede vlád na COVID-19

Hľadanie rovnováhy medzi ekonomickými nákladmi 

a obmedzením šírenia vírusu.

“

“

Zdroj: Hale, Th., Webster, S., Petherick, A., Phillips, T., and Kira, B. (2020) Oxford COVID-19 Government Response Tracker, 
údaje z 1.9.2020
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Optimálne je prijímať opatrenia, 

ktoré sú z epidemiologického 

hľadiska účinné a ich negatívne 

ekonomické dopady sú relatívne 

obmedzené. 

S postupným rastom počtu pozitívne testovaných sa na Slovensku ako 
aj v susedných krajinách začali opatrenia sprísňovať2. 
Na obrázku 2 vidíme, ako sa vyvíjali protiepidemiologické opatrenia na 
Slovensku počas celého doterajšieho obdobia pandémie. Začiatkom 
októbra 2020 bola podľa tohto ukazovateľa ich úroveň nižšia ako 
začiatkom júla, kedy sa denné prírastky pozitívne testovaných 
nachádzali na minime. Na základe prijatých opatrení v polovici 
októbra 2020 jeho úroveň výraznejšie vzrástla.

Pri rozhodovaní o tom, ako opatreniami optimálne 
reagovať na šírenie vírusu, by sa mali zohľadniť 
nielen náklady spojené s poklesom ekonomickej 
aktivity, ktoré opatrenia vyvolajú, ale aj náklady 
spojené so stratou ľudských životov, ktoré možno 
kvantifikovať na základe rozpracovaných metodík. 
Eichenbaum, Rebelo a Trabandt5 využili 
takýto prístup a dospeli k záveru, že prijímané 
protiepidemiologické opatrenia sú nielen 
ekonomický odôvodnené, ale sú aj jediným 
spôsobom ako zabezpečiť, aby ľudia zmenili svoje 
správanie dostatočne na to, aby sa minimalizovali 
celkové ekonomické náklady pandémie.

Vývoj striktnosti prijatých protiepidemiologických 
opatrení v SR (GRSI)

Zdroj: Coronavirus government response tracker

Ak je veľkosť fiškálneho stimulu, či uvoľnenia 
monetárnej politiky nižšia, možno očakávať, 
že krátkodobé ekonomické straty spôsobené 
pandémiou budú vyššie - vyšší fiškálny stimul je pre 
ekonomiku v čase pandémie potrebný.



http://rrz-vs-19.web-park.sk/wp-content/themes/rrz/img/content/council/3.jpg
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Pravidlo o vyrovnanom 

rozpočte je neúčinné.

“

Juraj Kotian
člen Rady  2018 - 2025

Pre novú vládu platí dvojročné obdobie, počas 
ktorého sa neuplatňujú prísnejšie sankcie z 
dôvodu prekročenia hraníc dlhu. Okrem toho 
zákon pozná únikové klauzuly, pri ktorých sa 
sankcie neuplatňujú až počas 36 mesiacov. Platí 
to v prípade výrazných ekonomických prepadov, 
prírodných katastrof a podobne. Je zrejmé, že na 
určitý čas bude dlhová brzda vypnutá. To však 
neznamená, že po tom, ako sa zvýši deficit, už v 
ďalších rokoch vláda nebude zaviazaná znižovať 
deficit k 3 % HDP a neskôr aj pod túto hranicu 
a smerovať k vyrovnanému rozpočtu. Takisto 
bude potrebné znižovať dlh na nižšiu, bezpečnú 
úroveň, aby sme si tak vytvorili rezervu na nejakú 
opätovnú krízu a takisto na náklady súvisiace so 
starnutím populácie. Hlavným cieľom by malo 
byť zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií. 

Myslíme si, že nová vláda by mala otvoriť rozpočet 

a mali by sa preskupiť určité priority, ktoré by 

odzrkadľovali súčasnú situáciu. Vláda by na súčasnú 

situáciu mala reagovať zmenou priorít. To by mohlo tiež 

zmierniť nárast deficitu rozpočtu.

Ako rada odporúčame, aby podpora bola 
cielená a s obmedzenou časovou platnosťou. 
Čím viac sa pomôže v tomto období, keď 
ekonomika ide pomalšie, a čím viac sa 
zachovajú obchodné väzby a zamestnanecké 
vzťahy, tým jednoduchšie sa ekonomika 
rozbehne po tom, ako sa skončia karanténne 
opatrenia a pomaly sa začne dvíhať zahraničný 
dopyt. Z tohto pohľadu je dočasne väčší deficit 
investícia do budúcnosti. 

Dlhová brzda v koronakríze
“

“

“



Výročná správa Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2020www.rrz.sk       facebook - #rozpoctovarada.rrz22 23

Princípy fungovania Rady 

I. Ľudia - odborníci, 
nie politici 

Členovia Rady musia mať adekvátne vzdelanie, odborné 

vedomosti, skúsenosti, spôsobilosť na právne úkony, mu-

sia byť bezúhonnoní a politicky neangažovaní. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa skladá z troch čle-

nov (predseda a dvaja členovia).  Predsedu volí parlament 

takzvanou ústavnou väčšinou (trojpätinová väčšina hla-

sov) 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 poradného 

orgánu zloženého z medzinárodne uznávaných ekonómov  

(Panel poradcov).

III. Financovanie nezávislé 
od vlády 

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 znefunkčniť plnenie úloh 

cez neprimerané 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, prezidentom, 

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 

všetkými 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 zod-

povednosti. 

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 20206

Január
Jedna ruka dáva, druhá 

berie v roku 2020

10. január

Daňovo-odvodové zaťaženie ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu 
vzrástlo aj v roku 2020. Tempo rastu zaťaženia sa spomalilo 
vďaka pozitívnemu vplyvu skokového zvýšenia nezdaniteľnej 
časti základu dane. Na druhej strane, po zvýšení minimálnej 
mzdy na 580 € mesačne si prvýkrát nikto z pracujúcich na 

plný úväzok nemohol uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku 
v zdravotnom poistení. Tá totiž od svojho zavedenia v roku 

2015 nebola vôbec valorizovaná. Dôsledkom bolo, že daňo-
vo-odvodové zaťaženie minimálnej mzdy v roku 2020 bolo na 

úrovni 17,8%, čiže viac ako 17,2% v roku 2019.

Limit na výdavky - bude 
fungovať ?

15. január

V rámci hodnotenia návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 RRZ 
konštatovala:

• Bez dodatočných opatrení by deficit mohol 
v roku 2020 dosiahnuť 1,8 % HDP (nakoniec bol odhadovaných 
2,5% bez krízy).

• Veľká časť rizík rozpočtu je na strane výdavkov. Zavedenie a 
dodržanie limitu výdavkov by tak mohlo prispieť k eliminovaniu 
väčšiny rizík a zredukovať deficit k úrovni 0,6% HDP, veľmi blízko 
k úrovni vládou plánovaného deficitu 0,49% HDP.

• Súlad s celkovým výdavkovým limitom, podobne ako dosiahnut-
ie rozpočtového cieľa, si bude vyžadovať realizáciu zásadných 
dodatočných opatrení. RRZ preto odporúčala, aby vláda v krát-
kom čase prikročila k opätovnému posúdeniu štruktúry výdavkov 
schváleného rozpočtu a zabezpečila efektívne plnenie cieľov 
v rámci korekčného mechanizmu.

• Vláda nemá možnosť ako prinútiť samosprávy dodržiavať ňou 
stanovený limit výdavkov. Ak samosprávy alebo iný subjekt vere-
jnej správy, napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne alebo 
nemocnice, prekročia vládou stanovený limit, odchýlku musí 
kompenzovať štátny rozpočet.

• Plánované tempo rastu výdavkov je vyššie ako stanovuje 
výdavkové pravidlo, čo naznačuje, že dosiahnutie strednodobého 
cieľa v roku 2020 nemusí byť dlhodobo udržateľné. 
K splneniu rozpočtového cieľa totiž prispieva aj odloženie 
investícií do budúcnosť v sume 0,8 % HDP.
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Február
11. stretnutie nezávislých 

fiškálnych inštitúcií v Lisabone

4. február

Vo februári sme aktualizovali online verziu modelu SIMTASK, 
nástroja na simuláciu zmeny daňovo-odvodového a sociálneho 

systému.

Makroekonomický 
nowcasting - január

Makroekonomický 
nowcasting – január 2020

16. január

23. január

V januári sme organizovali workshop „Dialogue on revenue 
analysis, forecasting and reporting“.

S kolegyňami z rakúskej fiškálnej rady (Fiskalrat Österreich) 
sme odovzdávali svoje skúsenosti kolegyniam z Juhoafrickej 

republiky (South African Revenue Service).

Okrem diskusie o prognózach boli zo strany RRZ prezentované 
analytické nástroje vrátane mikrosimulačných modelov.

Podobne sme každomesačne uverejňovali makroekonomické 
krátkodobé odhady (nowcasting). Januárový odhad na 
posledný štvrťrok 2019 a prvý štvrťrok 2020 ukazoval 

približne polovičný rast oproti roku 2018.

Miera nezamestnanosti bola na minimách a akciové indexy 
na maximách, no návrat k silnejšiemu rastu sa nejavil ako 

pravdepodobný, keďže zahraničný obchod stagnoval.

Prognóza daňových príjmov - január 
2020

22. január

Aj v roku 2020 sme pokračovali v každomesačnej daňovej 
prognóze. Januárová vychádzala z aktualizácie prognózy na 
rok 2019, keďže žiadne mesačné údaje roka 2020 neboli k 
dispozícii.

• Prognóza indikovala nižšie daňovo-odvodové príjmy 
o 42 mil. eur v porovnaní s rozpočtom verejnej správy 
2020-2022, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 
2019. Najväčšie odchýlky súviseli s kategóriou „ostatné dane“, 
keďže v rozpočte bol opäť nesprávne zaznamenaný vplyv
zavedenia eKasy a identifikačných látok (tzv. nanomarkerov).

• Z pohľadu vplyvu na saldo verejnej správy to znamenalo 
výpadok 46 mil. eur. Rozdiel oproti sume 42 mil. eur bol 
spôsobený očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo 
(daňový bonus a tzv. 2 % na verejnoprospešný účel).

Rozpočtový semafor – vysoké 
riziko pre saldo rozpočtu 2020

5. február

Rozpočtový semafor je model Kancelárie RRZ, ktorý
 na základe aktuálnych údajov prognózuje koncoročné plnenia 
jednotlivých príjmových a výdavkových položiek hospodárenia 

verejnej správy.

Cieľom modelu je priebežná identifikácia odchýlok a rizík voči 
schválenému rozpočtu. Odhad je zverejnený každý mesiac 

na webstránke RRZ (viď QR kód).

Odhadovaná veľkosť odchýlky od rozpočtovaného salda VS 
v roku 2020 bola vo výške 1 274 mil. eur (1,30 % HDP), čo 

predstavovalo vysoké riziko pre dosiahnutie cieľa rozpočtu.

Predpokladali sme, že ak vláda neprijme dodatočné 
opatrenia, deficit mohol dosiahnuť 1 754 mil. eur (1,79 % HDP). 

Riziká pre saldo vyplývali najmä z vyššieho rastu výdavkov 
štátneho rozpočtu, nadhodnotených nedaňových príjmov 

a podhodnotených výdavkov samospráv. Naplnenie rizík 
pre saldo by znamenalo prekročenie vládou schváleného 
limitu výdavkov v roku 2020, kompenzačné opatrenia by 

museli dosiahnuť 1 193 mil. eur (1,22 % HDP). Najvyššie 
riziko sme očakávali pri výdavkoch štátneho rozpočtu, kde 

odhadujeme rast čerpania nad rozpočtovanú úroveň o 307 
mil. eur. Navýšenie sme očakávali najmä v kapitálových 

výdavkoch z dôvodu čerpania prostriedkov prenesených 
z predchádzajúcich rokov. Pri nedaňových príjmoch sme 

odhadovali výpadok výnosu o 230 mil. eur. Išlo o riziká 
identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom 
viaceré sa každoročne opakujú (napríklad príjem z dividend, 

výnos z predaja emisných povoleniek alebo z predaja majetku 
kapitol štátneho rozpočtu). K odhadovanému zhoršeniu salda 

prispieval hospodárenie samospráv s negatívnym vplyvom 
224 mil. eur, riziko sme očakávali najmä vo výdavkoch na 

mzdy a na bežné transfery ako aj v investíciách. Odhad salda 
v roku 2020 vychádzal z aktualizovanej prognózy pre rok 

2019, informácie o priebežnom vývoji v roku 2020 neboli k 
dispozícii. Deficit verejnej správy v roku 2019 po zohľadnení 

dosiaľ zverejnených údajov mohol dosiahnuť úroveň 1 258 mil. 
eur (1,34 % HDP), čo predstavovalo

nesplnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu.
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KRRZ reagovala na avizované 
prijatie nových vládnych opatrení

11. február

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť reagovala na 
avizované prijatie nových vládnych opatrení a zaoberala sa 
technickým riešením pridania „čiernej farby“ do rozpočtového 
semaforu.

RRZ prostredníctvom predsedu 
upozornila na pravdepodobné 

následky schválených opatrení

12.  február

„Slovensko sa vďaka rýchlo rastúcim výdavkom odchýlilo z 
cesty ku vyrovnanému rozpočtu už v roku 2018, čo potvrdila 
aj vláda schválením výdavkového stropu na rok 2020 minulý 

mesiac. RRZ upozornila, že na to, aby sa v roku 2020 splnili 
vládou schválené výdavkové stropy sa budú musieť prijať 

opatrenia vo výške 1,2 % HDP (1,2 mld. Eur) a schválenie 
ďalších, nových výdavkov na rok 2020 nad rámec schváleného 

rozpočtu bez kompenzačných opatrení zvyšuje riziko 
nedodržania tohto vládou stanoveného limitu. Z rovnakých 

dôvodov prijatie týchto opatrení bez kompenzačných opatrení 
zvyšuje riziká na dosiahnutie vládou stanoveného cieľa pre 

deficit rozpočtu na úrovni 0,49% HDP v roku 2020. Podľa 
našich aktuálnych odhadov môže deficit verejných financií v 
roku 2020 bez dodatočných korekčných opatrení dosiahnuť 

1,79% HDP.

Nové vládne výdavkové opatrenia (zvýšenie prídavku na deti, 
13. dôchodok, zrušenie diaľničných známok) by deficit rozpočtu 

verejnej správy prehĺbili o dodatočných takmer 0,5% HDP v 
roku 2020 a 0,8% HDP v ďalších rokoch, čím by sa v roku 2021 

priblížil deficit k hranici 3 % HDP a k prekročeniu tejto hranice by 
bez kompenzačných opatrení mohlo dôjsť v roku 2022 (deficit 

3,2 % HDP).

Hranica deficitu vo výške 3 % HDP je dôležitá aj z hľadiska 
európskych pravidiel Paktu stability a rastu. Jej prekročenie 

môže viesť k uloženiu finančnej pokuty. Z pohľadu európskych 
pravidiel je však rovnako dôležité predchádzať tomu, aby 

krajina prekročila hranicu deficitu vo výške 3% HDP. Pri relatívne 
priaznivom ekonomickom vývoji, bez ekonomického poklesu 

alebo iných externých negatívnych šokov, sa zhoršovanie 
hospodárenia považuje za porušenie tzv. preventívnej časti 

Paktu stability a rastu, čo môže viesť k spusteniu procedúry 
zo strany Komisie. Tie Európska Komisia vyhodnocuje dvakrát 
ročne, pri posudzovaní programu stability a návrhu rozpočtu.

Takýto negatívny vývoj by tiež viedol k pretrvávajúcemu 
neplneniu národných pravidiel o vyrovnanom rozpočte a 

pravdepodobne by viedol k udržaniu úrovne dlhu v sankčných 
pásmach dlhovej brzdy aj v ďalších rokoch.

Avizované opatrenia sa z pohľadu RRZ prijímajú narýchlo, 
bez riadnej diskusie o nevyhnutnosti týchto krokov, bez 

štandardného legislatívneho procesu a bez predstavenia 
kompenzačných opatrení, čo je potrebné hodnotiť negatívne.“

IVAN ŠRAMKO, predseda RRZ

Rozpočtový semafor 
s 13. dôchodkom

12. február

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila 
aktualizáciu rizík pre saldo rozpočtu po zohľadnení vplyvu 
vládou schváleného zavedenia 13. dôchodku. Ostatné 
opatrenia schválené vládou ovplyvnia saldo verejnej správy od 
roku 2021.

Odhadovaná veľkosť odchýlky od rozpočtovaného salda VS 
(0,49 % HDP) v roku 2020 bola vo výške 1 717 mil. eur (1,75 
% HDP), čo predstavuje vysoké riziko pre dosiahnutie cieľa 
rozpočtu.

Za predpokladu, že by vláda neprijala dodatočné opatrenia, 
deficit mohol dosiahnuť 2 197 mil. eur (2,24 % HDP).

Pre dodržanie limitu výdavkov schváleného vládou bolo 
potrebné prijať kompenzačné opatrenia vo výdavkoch na 
úrovni 1 635 mil. eur (1,67 % HDP).

OECD: 
hodnotenie RRZ

14. február

OECD v priebehu roka 2019 podrobila RRZ nezávislému 
hodnoteniu. Výsledkom bola správa, ktorú sme slávnostne 

uviedli 14. februára.
Popri inom sa v nej dozviete

– Nakoľko si RRZ plní svoje zákonné povinnosti?
– Ktoré sú silné a slabé stránky RRZ?

– Čo odporúča OECD zmeniť vo fungovaní a pôsobnosti RRZ?

Krátke zhrnutie nájdete v priloženom QR kóde.
Celá správa  v priloženom QR kóde.

Oba dokumenty sú v anglickom jazyku.
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(Ne)zodpovední hospodári?: trinásty 
dôchodok a prídavky na deti

21. február

Daňové príjmy za rok 2019 aj rok 2020 boli podľa vtedajšieho 
odhadu ministerstva financií nižšie v porovnaní s rozpočtom. 
Zvýšenie príjmov preto vláda voči schválenému rozpočtu 
neočakávala.

Upozornili sme, že bez včasného prijatia kompenzačných opa-
trení môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 1,8% HDP namiesto 
plánovaného 0,5% HDP (a to bez nových opatrení). RRZ na 
tieto riziká (nadhodnotené nedaňové príjmy a podhodnotené 
výdavky v rozpočte) upozorňovala opakovane.

V najbližších rokoch sa začnú prejavovať negatívne vplyvy 
starnutia slovenskej populácie, ktoré boli podporené nedávny-
mi zmenami v dôchodkovom systéme, čo vytvorí ešte väčší 
tlak na verejné financie. Slovensko pritom už porušovalo 
pravidlá zodpovedného hospodárenia, čo potvrdila samotná 
vláda zavedením výdavkových stropov pre r. 2020. Aj napriek 
tomu vláda na poslednú chvíľu pred voľbami, bez akejkoľvek 
diskusie, poslala do parlamentu nákladné opatrenia.

Bolo jasné, že Slovensko si schválenie 13.dôchodku a radikálne 
zvýšenie prídavkov na deti bez prijatia kompenzačných opa-
trení (zvýšenie daní a/alebo zníženie iných výdavkov) dovoliť 
nemôže.

Makroekonomický nowcasting 
– február 2020

26. február

Odklon od oficiálnej prognózy sme neevidovali.

Krátkodobá miera nezamestnanosti sa v januári 2020 držala 
na minime pri 4 % už druhý rok, zatiaľ čo v predošlom vrchole 

ekonomiky v roku 2008 to bolo iba pár mesiacov. Zmeny 
krátkodobej miery nezamestnanosti odzrkadľovali najmä 

vývoj cyklu (dobré a zlé časy), jej zhoršovanie s predstihom 
predznamenáva i zhoršovanie zamestnanosti. V januári bola 

naďalej stabilná.

Ďalej v komentári za február.

Rozpočtový semafor (február) – 
vysoké riziko pre saldo rozpočtu 2020

28. február

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS výrazne vzrást-
la, oproti januárovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 612 
mil. eur. K rastu deficitu prispelo najmä zavedenie 13. dôchod-
ku schválené v parlamente, ktoré po zohľadnení zrušenia via-
nočného príspevku navýšilo výdavky o 432 mil. eur. Negatívne 
prispievali aj nižšie daňové príjmy a zhoršenie odhadovaného 
hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, ktoré vy-
plývali z rastu výdavkov v závere roka 2019.

Ak by vláda neprijala dodatočné opatrenia, deficit v roku 
2020 mohol dosiahnuť 2 366 mil. eur (2,42 % HDP). Riziká 
pre saldo vyplývali najmä z vyššieho rastu sociálnych dávok 
a transferov, výdavkov štátneho rozpočtu a nadhodnotených 
nedaňových príjmov.

Naplnenie rizík pre saldo by znamenalo prekročenie vládou 
schváleného limitu výdavkov v roku 2020, kompenzačné vý-
davkové opatrenia by museli dosiahnuť 1 608 mil. eur 
(1,64 % HDP).

Situácia vo verejných 
financiách sa zhoršuje

12. marec

Napriek priaznivému vývoju ekonomiky sa v rokoch 2018 a 
2019 nepodarilo splniť rozpočtové ciele a vytvoriť dostatočný 

fiškálny priestor pre prípadné spomalenie ekonomiky a riešenie 
negatívnych šokov. Nesplnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu 

v roku 2019 a schválenie dodatočných opatrení na rok 2020 
zvýšili riziko, že bez prijatia zásadných opatrení deficit vzrastie 

na úroveň 2,4 % HDP v roku 2020 a do roku 2022 môže 
presiahnuť úroveň 3% HDP. To by viedlo k prekročeniu štvrtej 

hranice dlhovej brzdy spojenej s požiadavkou, aby vláda a 
samosprávy predložili vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

Vývoj deficitu a dlhu, ako aj prijaté opatrenia v dôchodkovom 
systéme sa premietali aj do zhoršenia dlhodobej udržateľnosti 

verejných financií. Medzera udržateľnosti by sa zvýšila z úrovne 
1,32 % HDP za rok 2018 k odhadovanej úrovni približne 5 % HDP 

za rok 2020.

Ivan Šramko: „Slovenské verejné financie sa z pohľadu 
udržateľnosti dostali pred rok 2012, t.j. do časov tesne po 

globálnej finančnej kríze. Viac než polovica zhoršenia je 
zapríčinená opatreniami v dôchodkovom systéme, ktorých 

náklady rastú v čase a sú tak výrazne vyššie ako nám indikujú 
okamžité vplyvy na deficity v najbližších rokoch po ich 

zavedení.“

Predpokladali sme, že dopady koronavírusu COVID-19 na 
výdavky rozpočtu a nepriamo cez ekonomické spomalenie aj 

na jeho príjmy prispejú k ďalšiemu prehlbovaniu rozpočtového 
deficitu.

Marec

Najväčšie riziko v sociálnych transferoch a dávkach vo výške 
655 mil. eur vyplývalo okrem 13. dôchodku z podhodnotenia 
výdavkov nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanos-
ti v rozpočte Sociálnej poisťovne.

Riziko sme očakávali pri výdavkoch štátneho rozpočtu, kde 
sme odhadovali rast čerpania nad rozpočtovanú úroveň o 283 
mil. eur. Navýšenie sme očakávali najmä z dôvodu čerpania 
kapitálových výdavkov prenesených z predchádzajúcich rokov.

Pri nedaňových príjmoch sme odhadli výpadok výnosu o 249 
mil. eur. Išlo o riziká identifikované RRZ už v čase schvaľovania 
rozpočtu, pričom viaceré sa každoročne opakujú (napríklad 
príjem z dividend, výnos z predaja emisných povoleniek alebo 
z predaja majetku kapitol štátneho rozpočtu).

Odhad salda v roku 2020 vychádzal z aktualizovanej prognózy 
pre rok 2019. Skonštatovali sme, že deficit verejnej správy v 
roku 2019 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže do-
siahnuť úroveň 1 360 mil. eur (1,45 % HDP), čo predstavovalo 
nesplnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu.
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Dôsledky koronavírusu 
na verejné financie

18. marec

Rozhovor s predsedom RRZ

13. marec

Predseda RRZ Ivan Šramko poskytol rozhovor pre HNtelevíziu 
o možných vplyvoch a dôsledkoch pandémie koronavírusu.

Zuzana Kovacic Hanzelova urobila rozhovor s predsedom RRZ 
Ivanom Šramkom napríklad aj:

• o tom ako koronavírus môže ovplyvniť ekonomický vývoj a 
verejné financie,

• o nezodpovednom prijímaní opatrení v posledných rokoch, 
namiesto prípravy verejných financií pre zlé časy

• o úlohe fiškálnej politiky pri stabilizácii ekonomiky.

Makroekonomický nowcasting – 
marec 2020

20. marec

Nedávno zverejnené očakávania nemeckých manažérov sa 
premietli aj do prepadu prognózy nášho exportu. Prognózovali 
sme export na druhý štvrťrok na úrovni -4,7 % medziročne, čo 
znamená oproti predpokladom Výboru pre makroekonomické 
prognózy z februára 2020 rozdiel takmer 10 percentuálnych 

bodov (+4,5 %).

Kvantifikácia dopadov rozšírenia 
infekčného ochorenia COVID-19

20. marec

Zverejnili sme prvú verziu dokumentu, ktorý pripravila RRZ 
s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie 
koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu COVID-19) na 
ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020.

Išlo o materiál, ktorý bude RRZ aktualizovať v závislosti 
od dostupnosti nových informácií o ekonomickom vývoji, 
dostupnosti administratívnych dát o nákladoch spojených s 
týmto vývojom alebo na základe opatrení prijatých vládou.

Informácie boli ako veľmi predbežné až indikatívne, 
nepredstavovali prognózu, ale len možný vývoj pri rôznych 
scenároch a predpokladoch. V čom sa odlišujú scenáre si 
môžete prečítať v dokumente v priloženom QR kóde.

Richard Raši nám v Sobotných dialógoch RTVS odporučil, aby 
sme začali namiesto posudzovania verejných financií šiť rúška 

(v priloženom QR kóde od 38:20).

Síce sme sa tým nechválili, ale v rámci možností sme 
stíhali aj to.

#rrz #ruskoniejehanba #spolutozvladneme #ruskotipristane 
#somDoma

Behaviorálne odpovede 
na COVID-19

19. marec

Článok A. Čaplánovej, členky RRZ v priloženom QR kóde.

„Zmena spôsobu informovania obyvateľov 
o epidemiologických opatreniach môže … podľa Behavioural 

Insights Team-u zvýšiť ich účinnosť. Pre zvýšenie efektívnosti 
komunikácie s ľuďmi odporúčajú, aby išlo o komunikáciu:

• Ktorej budú obyvatelia dôverovať

• Ktorá je jednoduchá, jasná a presná. … Ak ľudia presne 
porozumejú, čo sa od nich očakáva, zvýši sa 

tak pravdepodobnosť, že budú podľa toho aj konať.

• Ktorá je transparentná a dokumentuje, čo vláda, verejné 
inštitúcie, zdravotníci a ďalší zodpovední pre riešenie 

problému robia.“
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Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť šije rúška

21. marec



Zverejnili sme prvú verziu dokumentu, ktorý pripravila RRZ 
s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie 

koronavírusu SARS-CoV-2 na ekonomický vývoj a verejné 
financie v roku 2020. Vzhľadom na rýchlo meniacu sa situáciu 

išlo o materiál, ktorý RRZ priebežne aktualizovala.

V nadväznosti na dokument sme priniesli aktualizáciu stránky 
venovanej výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC.

V rozšírenej tabuľke boli okrem odhadu výnosu DPFO, ktorý 
zverejňujeme každý mesiac, uvedené aj tri scenáre možného 

vývoja konzistentné s piatkovým dokumentom.

Člen rady Juraj Kotian 
v rozhovore pre Dennik E

21. marec

Člen rady Juraj Kotian v rozhovore pre Dennik E okrem iného:
„Ako rada odporúčame, aby podpora bola cielená a s 
obmedzenou časovou platnosťou. Čím viac sa pomôže v tomto 
období, keď ekonomika ide pomalšie, a čím viac sa zachovajú 
obchodné väzby a zamestnanecké vzťahy, tým jednoduchšie 
sa ekonomika rozbehne po tom, ako sa skončia karanténne 
opatrenia a pomaly sa začne dvíhať zahraničný dopyt. Z tohto 
pohľadu je dočasne väčší deficit investícia do budúcnosti.“

„Myslíme si, že nová vláda by mala otvoriť rozpočet a mali by 
sa preskupiť určité priority, ktoré by odzrkadľovali súčasnú 
situáciu. Vláda by na súčasnú situáciu mala reagovať zmenou 
priorít. To by mohlo tiež zmierniť nárast deficitu rozpočtu.“

Rozpočtový semafor – vplyv 
pandémie zvýšil odhad deficitu 

k úrovni 9 % HDP

3. apríl

Rozpočtová rada pripravila indikatívny odhad hospodárenia 
VS po zahrnutí možného vplyvu pandémie koronavírusu na 

verejné financie. Išlo o predbežný a zatiaľ zjednodušený 
pohľad na základe informácií známych ku koncu marca. 

Odhad sme spresňovali na základe aktualizácie prognóz 
ekonomického vývoja, ako aj vzhľadom na prijímané vládne 

opatrenia.

Odhad vplyvu pandémie vychádzal zo stredného scenára 
ekonomického vývoja zahrnutého v kvantifikácii RRZ 

zverejnenej dňa 20.3.2020, ktorý predpokladali pokles HDP 
o 5 %. Predpoklad o rozpočtovom vplyve opatrení vlády na 

podporu ekonomiky vychádzal z deklarovane plánovanej 
pomoci zverejnenej vládou dňa 29.3.2020.

Oproti februárovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 5 
653 mil. eur (6,12 % HDP). Zhoršenie očakávaného vývoja 

hospodárenia VS bolo spôsobené vplyvom pandémie 
koronavírusu s celkovým negatívnym dopadom na rozpočet 

vo výške 5 760 mil. eur (6,23 % HDP), pričom k rastu deficitu 
prispieval negatívny vývoj ekonomického prostredia ako aj 

opatrenia vlády na podporu ekonomiky.

Pri naplnení vládou deklarovanej pomoci a za predpokladu, že 
vláda neprijme kompenzačné opatrenia, mohol deficit v roku 

2020 dosiahnuť 8 019 mil. eur (8,67 % HDP).

Podrobnejší prehľad faktorov prispievajúcich k odhadovanej 
výške rizík pre saldo nájdete v pravidelnom reporte.

Ako sa nehrať na slepú babu 
so SARS-COV-2

9. apríl

Člen RRZ Juraj Kotian https://www.facebook.com/juraj.kotian 
uviedol praktickú aplikáciu teórie grafov, ktorou by sa zvýšila 
úspešnosť boja s ochorením COVID-19.

„Najzaujímavejšou oblasťou, ktorá je ako stvorená na 
využitie teórie grafov, je hľadanie infikovaných, hlavne 
asymptomatických. … Ak by sme mali priebežne aktualizovanú 
maticu susedností založenú na blízkosti osôb, povedzme za 
obdobie posledných 30 dní, stačilo by v grafe pre každého 
novonakazeného nájsť prvých n najkratších ciest medzi ním 
a ostatnými nakazenými a postupne začať s testovaním 
kontaktov nachádzajúcich sa na týchto cestách.“

Viac v článku na blogu RRZ v priloženom QR kóde.

Predseda RRZ a výkonný 
riaditeľ kancelárie RRZ diskutovali 
s ministrom financií

3. apríl

Predseda RRZ Ivan Šramko a výkonný riaditeľ kancelárie RRZ 
Viktor Novysedlák diskutovali s ministrom financií o aktuálnych 
témach vývoja verejných financií, o nastavení spolupráce, 
ale aj o potrebe a možných zmenách v zákone o rozpočtovej 
zodpovednosti. Témou bolo aj zefektívnenie komunikácie pri 
príprave rozpočtu. 

Zdroj foto: Ministerstvo financií SR

Apríl

Blogový 
článok

Juraj 
Kotian
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Vplyv koronavírusu na DPFO 
pre samosprávy

24. marec



Koronavírus: príspevky do diskusie

15. apríl

RRZ sa v časoch pandémie koronavírusu aktívne zapájala 
do verejnej diskusie. Predseda RRZ Ivan Šramko bol u pani 

prezidentky diskutovať s epidmiológmi a ďaľšími ekonómami 
(v priloženom QR kóde - link 1)

Večer toho dňa spoločne s odborníčkou na epidemiológiu pani 
Zuzanou Krištúfkovou prezentovali svoje pohľady a ich prieniky 

v relácii Téma dňa na TA3
(v priloženom QR kóde - link 2)

Ako ďalej ekonomika?

17. apríl

Členka RRZ A. Čaplánová bola hosťkou v Analýzach a 
trendoch TA3, kde s prezidentom Asociácie priemyselných 
zväzov Alexejom Beljajevom hovorili o vážnej situácii v 
ekonomike a o tom, ako môže vláda svojimi krokmi tento vývoj 
skorigovať.

Deficit 2019

22. apríl

DEFICIT 2019 DOSIAHOL 1,3 % HDP
Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2019 úroveň 1 220 
mil. eur (1,30 % HDP), čo predstavovalo zhoršenie oproti 

rozpočtovému cieľu vyrovnaného rozpočtu.
Eurostat zverejnil údaje o výsledkoch hospodárenia verejnej 

správy za rok 2019. Išlo o prvé údaje (aprílová notifikácia), 
ktoré sa spresňovali na jeseň toho roku (októbrová notifikácia).

Viac informácii sme publikovali v správe RRZ “Hodnotenie 
hospodárenia rozpočtu verejnej správy v roku 2019“.

SPLNIŤ CIELE DEFICITU SA NEDARÍ
Výsledný deficit na úrovni 1,3 % HDP znamenal, že cieľ 

rozpočtu sa nepodarilo naplniť. Opakovala sa tak situácia z 
rokov 2015, 2016 a 2018, kedy saldo hospodárenia bolo horšie 
ako plánoval rozpočet. Platilo, že v období posledných piatich 

rokov sa cieľ deficitu podarilo dodržať iba v roku 2017, kedy 
bolo saldo hospodárenia lepšie, ako plánoval rozpočet.

NAJVÄČŠIE ZHORŠENIE DEFICITU OPROTI ROZPOČTU OD 
ROKU 2010

Odchýlenie výsledného deficitu v roku 2019 od rozpočtu je 
vo výške 1,3 perc. bodu HDP. Išlo o najvýraznejšie zhoršenie 
salda verejnej správy oproti rozpočtovaným cieľom od roku 

2010, kedy boli verejné financie negatívne ovplyvnené 
ekonomickou krízou. Naproti tomu, ekonomika v roku 2019 

rástla medziročne o 2,3 % a miera nezamestnanosti dosiahla 
najnižšiu úroveň od roku 1995.

Hrubý dlh 2019 mimo sankčných 
pásiem dlhovej brzdy

22. apríl

Hrubý dlh verejnej správy dosiahol k 31.12.2019 úroveň tesne 
pod 48 % HDP, čo znamenalo pokles pod spodnú hranicu 
sankčných pásiem dlhovej brzdy. Sankcie sa by sa tak nemali 
uplatňovať prvýkrát od roku 2012, kedy ústavný zákon o 
rozpočtovej zodpovednosti nadobudol účinnosť.

Eurostat zverejnil údaje o výsledkoch hospodárenia verejnej 
správy za rok 2019. Išlo o prvé údaje (aprílová notifikácia), 
ktoré sa spresňovali na jeseň 2020 (októbrová notifikácia).

Rozpočtový semafor svietil 
na červeno celý rok 2019

22. apríl

Rozpočtový semafor indikoval vysoké riziko pre splnenie 
cieľa rozpočtu v roku 2019 počas celého roka. Už v čase 

schvaľovania rozpočtu na jeseň 2018 RRZ identifikovala riziká 
vo výške 700 mil. eur. Očakávaná výška rizík v priebehu roka 
2019 rástla a nad úroveň 1 mld. eur sa dostala už v auguste.

Vláda informovala o nepriaznivom vývoji rozpočtu až 
v septembri 2019 (deficit 640 mil. eur), pričom boli 

navrhnuté úsporné opatrenia vo výške 200 mil. eur. V rámci 
rozpočtového semaforu sme už vtedy upozornili, že stanovené 

úspory nebudú postačovať, navyše boli usporené prostriedky 
použité na financovanie rastu výdavkov v iných oblastiach 

rozpočtu.

Makroekonomický nowcasting – 
apríl 2020

29. apríl

Prudký pokles exportu nasledovali postupne i import a 
zamestnanosť, stále bez tvrdých dát za marec, ktoré by 
v plnej miere premietali zastavenie výroby a poskytovanie 
služieb na Slovensku.

Zverejnené konjunkturálne prieskumy na Slovensku ukázali, že 
problémom pre firmy boli stále viac i finančné obmedzenia a 
vstupy do výroby.

Link 1 Link 2

Rozpočtový semafor (apríl) – nižší 
rozsah opatrení a ich financovanie cez 
EÚ fondy znížili odhad deficitu 2020

30. apríl

KRRZ pripravila odhad hospodárenia verejnej správy (VS) po 
zahrnutí vplyvu pandémie koronavírusu na verejné financie. 
Išlo o pohľad na základe informácií známych ku koncu apríla, 
odhad sme priebežne spresňovali na základe aktualizácie 
prognóz ekonomického vývoja, ako aj ďalších prijatých 
vládnych opatrení.

Odhad vplyvu pandémie ako aj predpoklad o rozpočtovom 
vplyve opatrení vlády vychádzal zo scenára ekonomického 
vývoja zahrnutého v kvantifikácii RRZ, ktorý predpokladal 
pokles HDP o 10 % a účinnosť opatrení počas obdobia troch 
mesiacov.
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Aktualizácia dopadov 
koronakrízy

30. apríl

S cieľom zmierniť dopady nepriaznivej ekonomickej situácie 
na obyvateľov a firmy boli do apríla 2020 prijaté ekonomické 
opatrenia v odhadovanej sume 1486 mil. eur, čo zodpovedá 
1,7 % HDP.

Najväčšia časť priamej pomoci smerovala na podporu 
zachovania pracovných miest. Išlo najmä o príspevky na mzdy 
zamestnancov v zatvorených prevádzkach a vo firmách s 
výrazným prepadom tržieb. Okrem toho, zamestnávateľom 
so zatvorenými prevádzkami boli odpustené sociálne 
odvody. S cieľom zmierniť výpadky príjmov domácností 
bola predĺžená doba poberania OČR na celú dĺžku uzávery 
škôl a predškolských zariadení, osoby v povinnej karanténe 
mali nárok na nemocenskú dávku od prvého dňa vyplácanú 
Sociálnou poisťovňou a predĺžila sa doba poberania dávky v 
nezamestnanosti o jeden mesiac pre všetkých, ktorým končilo 
vyplácanie dávky počas obdobia pandémie.

Okrem priamej pomoci boli vo výške 1% HDP prijaté opatrenia 
na zlepšenie likvidity firiem cez posun platby daní a odvodov 
a vo výške 1,7 % HDP sa deklarovalo poskytnutie bankových 
záruk. Celková výška vládou prijatých opatrení by mala 
dosiahnuť 4,4% HDP.

Máj
Dlhodobá udržateľnosť 

sa zhoršila už pred pandémiou

1. máj

K zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií došlo 
tretí rok za sebou. V porovnaní s rokom 2018 sa ukazovateľ 

dlhodobej udržateľnosti zhoršil o 2,6 % HDP. Hlavným 
dôvodom boli zmeny v dôchodkovom systéme, pričom najväčší 

vplyv malo zastropovanie veku odchodu do dôchodku.

Ak by sa v roku 2020 zohľadnil len vplyv prijatia 13. dôchodkov 
a nárastu miezd vo verejnom sektore, tak aj bez vplyvu 

pandémie koronavírusu by došlo v porovnaní s rokom 2019 k 
dodatočnému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti o 1 p.b., čím 

by došlo k prekročeniu hranice vysokého rizika na úrovni 
5 % HDP.

Rada vyjadrila predpoklad, že ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti pre rok 2020 by sa spolu s vplyvom pandémie 

mohol zvýšiť k úrovni 8 % HDP.

V roku 2019 čistý dlh Slovenska dosiahol úroveň 43,2 % HDP. 
Z analýzy bezpečnej úrovne dlhu vyplýva, že táto úroveň bola 

približne o 15 % HDP vyššia ako by bolo vhodné z pohľadu 
udržateľného vývoja dlhu.

Riaditeľ Kancelárie RRZ v Ranných 
správach RTVS

5. máj

Riaditeľ Kancelárie RRZ Viktor Novysedlák v Ranných 
správach RTVS stručne vysvetľoval pohľad RRZ na 
epidemiologický vývoj a dôvody prečo Rada zverejnila svoj 
model.

Vypočujte si prostredníctvom linku v priloženom QR kóde
od 11:45 min.

Nie všetko sa stihlo za krátky čas povedať:

1. panovala všeobecná zhoda o dobrom epidemiologickom 
vývoji. Vykazované dáta to potvrdzovali.
2. Model RRZ nemal ambície nahradiť model IZP MZSR, slúžil 
pre potreby RRZ na formovanie diskusie a nezávislého názoru. 
Tomu bola podriadená aj konštrukcia modelu.
3. Predpoklad o dĺžke pandémie bol dôležitý pre posúdenie 
stavu verejných financií. Rada publikovala vo štvrtok minulý 
týždeň kvantifikáciu dopadov pandémie na verejné financie:

– 4,3 mld. eur na hospodárenie rozpočtu v roku 2020 
(v priloženom QR kóde)

– riziká pre stredný a dlhý horizont narástli výrazne.
(v priloženom QR kóde)

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS poklesla, oproti 
marcovej prognóze prišlo k zlepšeniu odhadu o 1 256 mil. 
eur (1,5 % HDP). Zníženie rizík pre rozpočet bolo spôsobené 
nižšou očakávanou celkovou úrovňou vládnych opatrení na 
podporu ekonomiky a zohľadnením EÚ fondov, ktoré mali kryť 
podstatnú časť nákladov, naopak deficit navyšoval negatívny 
vývoj ekonomického prostredia.

Konštatovali sme, že pri naplnení predpokladov o 
ekonomickom vývoji a za predpokladu, že vláda neprijme 
dodatočné opatrenia, môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 6 
763 mil. eur (7,8 % HDP).

Očakávaný výpadok daňových a odvodových príjmov oproti 
rozpočtu bol na úrovni 3 646 mil. eur. Zníženie výnosu vyplýval 
zo zhoršeného vývoja ekonomiky a týkal sa všetkých typov 
daní a odvodov.

Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v odhade 
dosiahli výšku spolu 1 486 mil. eur (1,7 % HDP), pričom deficit 
rozpočtu navýšili o sumu 564 mil. eur, nakoľko dodatočné 
výdavky vo objeme 922 mil. eur budú financované z EÚ 
fondov.

RizikáHospodá-
renie 
rozpočtu

Správy
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COVID-19: aká bude skutočná 
výška pomoci?

6. máj

V súvislosti s rýchlejším uvoľňovaním ekonomiky sme 
nevedeli stanoviť, aká bude nakoniec výška pomoci na boj 
s koronakrízou. V zverejnenej kvantifikácii sme pracovali s 
predpokladom trojmesačnej dĺžky opatrení.

Odhadovali sme, že celková výška vládou prijatých opatrení by 
mala dosiahnuť 4,4 % HDP, pričom priama pomoc v podobe 
poskytnutia dotácií alebo odpustenia daní a odvodov mala 
byť 1,7 % HDP. Opatrenia na zlepšenie likvidity cez posun 
platby daní a odvodov mali dosiahnuť 1 % HDP. Bankové záruky 
v deklarovanej sume 1,5 mld. eur mali tvoriť zvyšných 1,7 % 
pomoci.

Pomoc však nebola automatická a bolo potrebné o ňu 
požiadať. Skutočné náklady tak záviseli od počtu podaných 
žiadosti, ktorý bol na začiatku mája 2020 nízky.

O zlom stave verejných 
financií – nové na blogu

5. máj

Člen RRZ Juraj Kotian písal o situácii vo verejných financiách 
a neboli to dobré správy: “… k výraznému zhoršeniu dlhodobej 

udržateľnosti došlo ešte pred pandémiou. Vláda nielenže 
nesplnila rozpočtový cieľ, ale zhoršila hospodárenie oproti 

roku 2018 … Vláda celý rok “jazdila na červenú” (rozpočtový 
semafor svietil načerveno, čo značí vysoké riziká voči 

rozpočtu) a v konečnom dôsledku aj došla do kolízie ako s 
národnými, tak aj s Európskymi rozpočtovými pravidlami.

Zatiaľ čo v minulosti sa dalo spoliehať na to, že dlh v dôsledku 
rýchleho ekonomického rastu a dôchodkovej reformy z roku 
2012 v krátkom horizonte automaticky klesal, po zmenách v 

dôchodkovom systéme sa vplyv starnutia populácie prejavoval 
na raste deficitov a dlhu oveľa skôr. V scenári nezmenených 

politík, verejný dlh do roku 2023 vzrastie v závislosti od 
zvoleného scenára až na 62-69% HDP. Na takýto vývoj bude 
musieť vláda už bezodkladne reagovať. V článku sa venoval 

tomu, aké možnosti mala vláda k dispozícii.

Nové na blogu RRZ

14. máj

A. Čaplánová, členka RRZ, písala o nutnosti spoločného európskeho 
postupu v boji proti COVID-19.

„Aj v boji s ekonomickými dôsledkami krízy je potrebné mať na 
pamäti, že očakávania ovplyvňujú ekonomický vývoj a môžu sa stať 

samosavyplňujúcou predpoveďou. Jasná komunikácia a záväzok 
na európskej i národnej úrovni prispievajú k zníženiu nervozity, 

upokojeniu trhov, firiem a občanov.

Súčasnú situáciu môžeme prirovnať ku kríze eura, keď výrok Maria 
Draghiho, že ECB urobí v rámci svojho mandátu pre záchranu eura 

všetko, čo bude potrebné a bude to stačiť, pozitívne ovplyvnil 
ďalší vývoj. Ľudia aj trhy uverili jeho vyhláseniu, očakávania sa 

prekalibrovali na svet, v ktorom sa eurozóna nerozpadne. Aj dnes stojí 
pred európskymi lídrami úloha prekalibrovať očakávania ďalšieho 

vývoja a riešenia ekonomických dopadov COVID-19. Čím skôr, tým 
lepšie.“

Nový poistný systém obecnej 
polície bude dlhodobo deficitný

20. máj

V roku 2019 sa prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu 
zaviedlo vyplácanie príspevku za prácu v obecnej polícii.

Nárok vznikol obecnému policajtovi, ktorého pracovný pomer 
v polícii sa skončil, ak zároveň dovŕšil vek najmenej 56 rokov a 
jeho pracovný pomer trval najmenej 25 rokov.

Príspevok mal byť vyplácaný vo výške 60% z priemernej 
mesačnej mzdy policajta v príjmovo najlepšom ukončenom 
kalendárnom roku v posledných 10 rokoch a mal byť formou 
finančnej podpory obecných policajtov v preddôchodkovom 
veku.

Systém mal byť financovaný prostredníctvom príjmov z 
poistného obecných policajtov, vo výške 3% z vymeriavacieho 
základu (hrubej mzdy).

RRZ kvantifikovala, že hospodárenie poistného systému bude 
deficitné, pričom schodok bude postupne narastať z 1,4 mil. 
eur v roku 2024 na 7,2 mil. eur v roku 2035. RRZ negatívne 
vnímala skutočnosť, že kvantifikácia nebola výsledkom 
nezávislej odbornej analýzy, pri ktorej by nehrozil konflikt 
záujmov.

Upozornili sme, že vysoká štedrosť systému bude vytvárať 
motiváciu odchádzať z obecnej polície po získaní nároku vo 
veku 56 rokov s cieľom poberať príspevok čo najdlhšie. To 
by mohlo viesť ku nárastu počtu odchodov z mestských a 
obecných polícií. Zvýšený počet odchodov by mohol mať za 
následok prehĺbenie problému s nedostatkom príslušníkov 
obecných polícií, teda rovnakého problému, ktorý mal byť 
podľa dôvodovej správy riešený práve zavedením osobitného 
poistného systému.

COVID-19: ľudí 
bez práce pribúda

21. máj

Vplyv koronakrízy už bol viditeľný v číslach trhu práce. V 
apríli pribudlo 38 tisíc nezamestnaných osôb, čo bolo o 

štvrtinu viac ľudí na úradoch práce než v marci. Najvyšší 
percentuálny nárast počtu osôb na úradoch práce sa prejavil 

v Trnavskom kraji, kde sa počet nezamestnaných zvýšil o 
polovicu. V Košickom a Prešovskom kraji pribudlo o pätinu viac 

nezamestnaných. Je potrebné však dodať, že celkový počet 
nezamestnaných je v týchto dvoch krajoch stále najvyšší.

Zdroj údajov: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
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Mesačná daňová prognóza - 
máj 2019

22. máj

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2019 úroveň 1,30 
% HDP, čo znamenalo nesplnenie cieľa vyrovnaného 
hospodárenia s najvyššou odchýlkou od roku 2010. K 
zhoršeniu deficitu v prevažnej miere prispelo naplnenie rizík 
identifikovaných Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v 
schválenom rozpočte, na ktoré vláda reagovala nedostatočne.

Rozpočet už v čase jeho schvaľovania obsahoval 
významné riziká, z ktorých väčšinu RRZ identifikovala aj v 
predchádzajúcich rokoch a pravidelne sa napĺňali. Išlo o riziká, 
ktoré nie sú dôsledkom neistoty vývoja, ale úprav rozpočtu 
zameraných na zvýšenie priestoru pre jeho výdavky, čo 
znižovalo realistickosť dosiahnutia stanoveného rozpočtového 
cieľa.

Vláda reagovala na odchyľovanie sa od rozpočtového 
cieľa s oneskorením. Realizované kompenzačné opatrenia 
boli nedostatočné a z časti formálne. MF SR zverejnilo 
návrh úsporných opatrení až v jeseni 2019, pričom tieto 
opatrenia nemohli viesť ani k dosiahnutiu pôvodného cieľa, 
ani k dosiahnutiu deficitu odhadovaného MF SR v čase ich 
zverejnenia.

Po zohľadnení vplyvu ekonomického vývoja, jednorazových 
efektov, úrokových nákladov a ostatných vplyvov prispeli 
nové opatrenia prijaté vo verejnej správe k zhoršeniu fiškálnej 
pozície o 0,5 p.b. HDP. Medziročne sa tak zhoršila aj dlhodobá 
udržateľnosť verejných financií.

Hrubý dlh dosiahol úroveň 48,0 % HDP, čo je oproti 
predpokladom rozpočtu nárast o 0,7 % HDP. Medziročne 
dlh klesol o 1,5 p.b. HDP, a to najmä v dôsledku zníženia 
hotovostnej rezervy štátu o 1,2 % HDP. Po zohľadnení 
nezaokrúhlenej hodnoty dlhu vo výške 47,9996 % HDP to 
znamená, že dlh prvýkrát od roku 2012 klesol veľmi tesne pod 
prvú hranicu sankčných pásiem dlhovej brzdy.

Odsúvanie dosiahnutia strednodobého cieľa a opakované 
neplnenie svojich rozpočtových cieľov napriek dobrým časom 
sa prejavilo v pomalšom poklese dlhu, ktorého úroveň mohla 
byť nižšia až o 10 % HDP oproti súčasnému stavu.

Rozpočtový semafor (máj) – nové 
riziká pre rozpočet zvýšili odhad 
deficitu 2020

29. máj

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti 
aprílovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 768 mil. eur 
(0,9 % HDP). Zvýšenie rizík pre rozpočet bolo spôsobené 
skorším dodaním vojenskej techniky, čo navyšuje investície 
rezortu obrany, ako aj rastom korekcií z nezrovnalostí pri 
čerpaní EÚ fondov. Tieto riziká vychádzali z odhadu vlády v 
Programe stability na roky 2020 až 2023.

Upozornili sme, že pri naplnení prognózy ekonomického vývoja 
a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, 
môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 7 532 mil. eur (8,8 % 
HDP).

Odhad vplyvu pandémie ako aj očakávaný dopad opatrení 
vlády na rozpočet vychádzal zo scenára ekonomického vývoja 
zahrnutého v kvantifikácii RRZ zverejnenej na konci apríla, 
ktorý odhadoval pokles HDP o 10 % a účinnosť opatrení počas 
obdobia troch mesiacov.

Očakávaný výpadok daňových a odvodových príjmov oproti 
rozpočtu bol na úrovni 3 646 mil. eur. Zníženie výnosu 
vyplývalo zo zhoršeného vývoja ekonomiky a týkalo sa 
všetkých typov daní a odvodov.

Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v 
aktuálnom odhade dosahovali výšku spolu 1 486 mil. eur (1,7 
% HDP), pričom deficit rozpočtu navyšili o sumu 564 mil. eur, 
nakoľko dodatočné výdavky vo objeme 922 mil. eur mali byť 
financované z EÚ fondov.

Makroekonomický nowcasting – 
máj 2020

29. máj

Medziročný rast za 1. štvrťrok 2020 bol podľa rýchleho 
odhadu ŠÚ SR na úrovni -4,1 %. Podľa modelov KRRZ sa mal 

medziročný pokles HDP postupne prehlbovať a za druhý 
štvrťrok dosiahnuť -11,0 %. Prvý polrok mal zaznamenať 

ekonomický prepad na úrovni -7,6 %, čo je blízko odhadu 
Výboru pre makroekonomické prognózy z apríla 2020, ktorý 

je na úrovni -8,2 %.

Uviedli sme, že prepad v druhom štvrťroku bude silný a 
oživovanie ekonomiky pravdepodobne veľmi pomalé.

Starnutie populácie - 
máme sa ho báť ?

4. jún

Viktor Novysedlak v podcaste pre Aktuality.sk vysvetľuje, že 
zmeny v demografii Slovenska sú nezvratné a mali by sme 

mať plán ako sa s tým ako krajina vysporiadame.

Jún
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Makroekonomický nowcasting – 
jún 2020

30. jún

Podľa nowcast odhadu KRRZ sa medziročný pokles HDP pre-
hĺbil za druhý štvrťrok na -17,3 %. Zo zverejnených očakávaní 
z Nemecka a zo Slovenska vyplývalo pre ekonomiku na tretí 

štvrťrok zotavenie. HDP podobne ako vývoz mali medzikvartálne 
silno vzrásť, avšak medziročne ostanú v mínuse viac ako 10 % 

resp. 25 %.

Bližšie v komentári za jún.

Nowcasting je založený výlučne na modelovej kvantifikácii vplyvu 
pravidelne publikovaných údajov na aktuálny makroekonom-

ický vývoj s cieľom získať skorší a postupne presnejší odhad 
HDP a ďalších indikátorov pred ich oficiálnym zverejnením, čím 

nenahrádza prognózu.

Minister financií E. Heger 
oznámil kandidátov na predsedu RRZ

15. jún

Sú nimi:

Juraj Sipko – riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
Libor Gula – finančný manažér, Siemens Healthineers

Marián Smorada – prodekan Fakulty podnikového manaž-
mentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Roman Vlček – zástupca generálneho riaditeľa, člen pred-
stavenstva Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. 

spol., a.s.
Jarko Fidrmuc – profesor, katedra medzinárodnej ekonom-

ickej teórie a politiky, Zeppelin University Friedrichshafen, 
Nemecko

Viliam Páleník – vedecký pracovník, Fakulta manažmentu, 
Univerzita Komenského v Bratislave

Ján Tóth – ekonomický expert; člen ekonomického krízového 
štábu pri MF SR a Úrade vlády SR

Martin Šuster – riaditeľ odboru výskumu, Národná banka 
Slovenska

Vladimír Solanič – analytik verejných financií, Európska komi-
sia, Brusel (Belgicko)

Martin Barto – konzultant, poradca pre projekty v oblasti 
finančného sektoru a zdravotníctva

Martin Mlýnek – zástupca prednostu, prednosta MČ Bratisla-
va Staré mesto, konateľ Trademill, s.r.o.; predseda predstaven-

stva Mlynek & Co, j.s.a.
Libor Melioris – ekonomický analytik, Kancelária prezidenta 

Slovenskej republiky, Bratislava

Ako z krízy von?
10. jún

Juraj Kotian, člen RRZ, v online seminári Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku hľadal optimálny plán na oživenie 
ekonomiky a ozdravenie verejných financií s ďalšími hosťami, 
ministrom financií SR Eduardom Hegerom, hlavným ekonómom 
NBS Michalom Horváthom, poslancom NRSR Petrom Žigom a 
Líviou Vašákovou zo Zastúpenia EK na Slovensku

Diskutovali o tom:
• Ako by mal vyzerať optimálny plán na oživenie ekonomiky a 
posilnenie ekonomického rastu?

• Akými opatreniami minimalizovať negatívne dopady 
pandémie na udržateľnosť verejných financií?

• Ako by mal vyzerať plán na dlhodobé ozdravenie verejných 
financií?

• Akú úlohu budú hrať pri ozdravovaní verejných financií 
domáce aj európske pravidlá rozpočtovej zodpovednosti?

• Na podujatí budú predstavené výsledky prieskumu PAS 
medzi podnikateľmi o ich skúsenostiach a názoroch na dopady 
pandémie na podnikateľský sektor a ich hospodárenie.

Rozpočtový semafor (jún) – vyšší 
výnos daní vďaka miernejšiemu 
prepadu trhu práce znížil odhad 
deficitu 2020

30. jún

KRRZ pripravila odhad hospodárenia VS po zahrnutí vplyvu 
pandémie koronavírusu na verejné financie. Išlo o pohľad na 
základe informácií známych ku koncu júna, vrátane aktuálnych 
prognóz ekonomického vývoja a daňových príjmov, ako aj 
nového odhadu vplyvu opatrení na podporu ekonomiky.

Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS klesla, oproti 
aprílovej prognóze prišlo k zlepšeniu odhadu o 839 mil. eur 
(1,0 % HDP). Zníženie rizík pre rozpočet bolo spôsobené najmä 
vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov v dôsledku 
miernejšieho prepadu na trhu práce očakávaného aktuálnou 
makroekonomickou prognózou.

Pri naplnení predpokladov o ekonomickom vývoji a za 
predpokladu, že by vláda neprijala dodatočné opatrenia, môže 
deficit v roku 2020 dosiahnuť 6 693 mil. eur (7,7 % HDP).

Napriek zlepšeniu oproti predchádzajúcej prognóze 
predstavoval očakávaný výpadok daňových a odvodových 
príjmov najvýraznejší negatívny vplyv na saldo rozpočtu vo 
výške 3 011 mil. eur (3,5 % HDP). Zníženie výnosu vplyvom 
zhoršeného vývoja ekonomiky sa týkal všetkých typov daní a 
odvodov.

Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v 
aktuálnom odhade dosahoval výšku spolu 1 079 mil. eur (1,2 
% HDP), pričom deficit rozpočtu navýšil o sumu 547 mil. eur, 
nakoľko dodatočné výdavky v objeme 532 mil. eur by mali byť 
financované z EÚ fondov.
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Analytický pohľad na voľbu 
predsedu RRZ

7. júl

Verí ešte ministerstvo financií 
vo vyrovnaný rozpočet?

6. júl

Alebo odpoveď na otázku, či pri výbere troch postupujúcich 
kandidátov zavážil viac hlas politikov alebo odbornej 
verejnosti.

Obe skupiny hlasovali veľmi podobne, prví dvaja kandidáti 
získali dôveru oboch skupín. No poradie bolo odlišné, hoci 
rozdiel v priemernom počte získaných hlasov bol len tesný.

Veľmi tesne dopadol aj súboj o tretie postupové miesto, kde 
napokon prevládol hlas politických zástupcov v komisii, hoci 
postupujúci kandidát získal veľmi vysokú, takmer rovnakú 
podporu aj u odbornej verejnosti.

Kandidátov na predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
bolo dvanásť.

Každý z nich predstavil víziu svojho pôsobenia na poste 
predsedu RRZ a čelil otázkam komisie.

Výsledkom vypočutia boli tri mená, ktoré komisia odporučili 
ministrovi financií. Z nich vláda vybrala jedného kandidáta, 
ktorého ešte trojpätinovou väčšinou potvrdila NR SR.

Členmi hodnotiacej komisie boli:

Poslanci NR SR:

Peter Kremský (OĽaNO)
Marián Viskupič (SaS)
Tomáš Lehotský (Za ľudí)
Ladislav Kamenický (Smer – SD)
Jozef Hlinka (Sme rodina)
Martin Beluský (Kotlebovci ĽSNS)

Zástupcovia MF SR a odbornej verejnosti:

Ľuboš Jančík – štátny tajomník MF SR
Eduard Hagara – riaditeľ Inštitútu finančnej politiky
Ivan Šramko – predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Ľudovít Ódor – viceguvernér Národnej banky Slovenska
Michal Horváth – hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska
Radovan Ďurana – analytik INESS
Peter Goliaš – riaditeľ INEKO

Foto – NR SR

Životné minimum rastie, 
no oveľa pomalšie ako mzdy

3. júl

(Náš miniseriál Všimli sme si v štatistikách.)

Od júla sa zvýšili sumy životného minima o 2,2%. Vďaka tomu 
sa rovnako zvýšili dávky naviazané na životné minimum, 

napríklad náhradné výživné, dávky v hmotnej núdzi, rôzne rod-
inné prídavky a príspevky, daňový bonus, nezdaniteľná časť 

základu dane a takisto aj minimálny dôchodok.

Životné minimum rástlo pomalšie ako mzdy. Za posledných 
20 rokov klesol podiel životného minima na priemernej mzde 
z 30% na 19%. Dôsledkom bolo, že výška dávok a príspevkov 

naviazaných na životné minimum (ak neboli vládou jednorazo-
vo zvýšené) bola v porovnaní so mzdami každým rokom nižšia.

Komisia vláde 
odporučila tri mená

7. júl

R Komisia napokon vypočula jedenásť kandidátov a vláde 
odporučila tri mená kandidátov na predsedu RRZ:

Martin Šuster – riaditeľ odboru výskumu, Národná banka 
Slovenska

Ján Tóth – ekonomický expert; člen ekonomického krízového 
štábu pri MF SR a Úrade vlády SR

Jarko Fidrmuc – profesor, Katedra medzinárodnej 
ekonomickej teórie a politiky, Zeppelin University 

Friedrichshafen, Nemecko

Členom výberovej komisie bol aj predseda RRZ Ivan Šramko, 
ktorý ho zhodnotil takto:

“Včerajšie náročné výberové konanie na predsedu Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť prinieslo hneď viacero dobrých 

výsledkov.

Tým prvým je samotný výber troch kandidátov, z ktorých 
každý má veľmi dobré predpoklady na túto funkciu. Druhou 

dobrou správou je počet a kvalita prihlásených kandidátov, čo 
prispelo k vysokej úrovni výberového konania.

A tretím benefitom je skutočnosť, že sa výberové konanie aj 
hodnotenie kandidátov jednotlivými členmi komisie dialo pred 

očami verejnosti a bude motiváciou aj pre výberové konania 
v iných verejných inštitúciách.”

Júl
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Stanovisko RRZ k zmene 
zákona o štátnom rozpočte

14. júl

Vláda SR predložila do parlamentu zmenu zákona o štátnom 
rozpočte na rok 2020. Reagovala tým podľa jej slov na dôsledky 

pandémie koronavírusu, najmä výpadok daňových a odvodových 
príjmov a potrebu financovať opatrenia na podporu ekonomiky.

Ďalším dôvodom boli riziká, ktoré boli v rozpočte prítomné už pri jeho 
schvaľovaní. Podľa predkladanej zmeny počítala vláda s celkovým 

nárastom hotovostného deficitu štátneho rozpočtu z 2,8 mld. na 12 
mld. eur.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vnímala potrebu zohľadniť 
dôsledky pandémie koronavírusu pri riadení verejných financií. Z 

tohto pohľadu bola úprava zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 
očakávaným a potrebným krokom.

Z predloženého dokumentu bolo však len vo veľmi obmedzenej 
miere možné posúdiť opodstatnenosť veľkosti predkladaných zmien. 

Nad rámec položiek vymenovaných v dôvodovej správe, ktoré 
súviseli najmä s dôsledkami pandémie, vláda očakávala navýšenie 

výdavkov aj v iných oblastiach, najmä na krytie iných rizík rozpočtu, 
v sume približne 3 mld. eur. Táto suma nebola v materiáli vysvetlená 

a predstavovala pre vládu priestor pre voľné rozhodovanie mimo 
kontroly parlamentu.

Výnimočné okolnosti viedli k dočasnému pozastaveniu uplatňovania 
pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, aby vláda mohla prijímať 

razantné opatrenia na stabilizáciu situácie.

Riaditeľ KRRZ odpovedal na 
otázku, aký je jeho názor 

na daňovú reformu

9. júl

Riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor 
Novysedlák odpovedal na otázku DenníkaN, aký je jeho názor na 

daňovú reformu.

„Vlády venujú daňovým „reformám“ neprimerane veľa pozornosti 
a oveľa menej pozornosti venujú udržaniu prehľadného daňového 

systému, jednoduchosti administrácie platenia daní, efektívnej 
kontrole výberu a rozvoju proklientskeho prístupu k daňovníkom.“

(Celá otázka a odpoveď: Keďže sa už chystá rozpočet na rok 
2021, ktorý je prvý pod vedením novej vlády, je čas aj na daňovú 
reformu. Čo by ste pri nej odporúčali a čoho sa treba vyvarovať?

V prvom rade je potrebné si ujasniť, čo je reforma daňového 
systému. Malú zmenu sadzieb daní a existujúcich parametrov, 

kam radím aj prípadný návrat k rovnej dani, nepovažujem za 
skutočnú reformu. Sú to úpravy, ktoré neprinesú zásadný impulz, 

hoci celkovo môžu mať nejaký pozitívny efekt.

Reformou volajme niečo, čo má zásadný vplyv na správanie ľudí 
a firiem, má výrazný vplyv na ekonomiku či mení daňový systém, 
aby zodpovedal vývoju doby, prípadne citeľne zvyšuje efektivitu 

výberu daní.

Tie ľahšie uskutočniteľné zmeny spočívajú práve v úprave toho, 
čo už máme. Posunúť sa ešte viac k zdaňovaniu spotreby a 

zároveň znížiť zaťaženie práce, prehodnotiť celkovú relatívne 
vysokú úroveň zdaňovania práce voči nízkemu zdaňovaniu 

príjmov živnostníkov, znížiť zaťaženie nízkych príjmov, 
prehodnotiť výnimky a zjednodušiť legislatívu.

Predpokladám, že sa otvorí aj debata o zdaňovaní 
nehnuteľností na trhovom princípe, o výraznom posilnení úlohy 
environmentálnych daní, prípadne o financovaní zdravotníctva 

priamo z daní či o zavedení nejakého typu digitálnej dane. Toto 
si však vyžaduje hlbšiu analýzu a aj prípravu na implementáciu, 

preto s nimi pre rok 2021 určite nemôžeme počítať.

Bez ohľadu na to, aké formy zmien v daňovom systéme budú 
navrhnuté, bez efektívnej správy daní nemôžeme očakávať 

želané efekty. Aj dobrý zámer môže stroskotať na neschopnosti 
implementovať požadované zmeny.

Predovšetkým by sme však nemali preceňovať efekt daňových 
„reforiem“. Vlády venujú daňovým „reformám“ neprimerane veľa 

pozornosti v porovnaní s tým, čo tieto ich navrhované zmeny 
prinášajú. Naopak, oveľa menej pozornosti venujú udržaniu 

prehľadného daňového systému, jednoduchosti administrácie 
platenia daní, efektívnej kontrole výberu a rozvoju proklientskeho 

prístupu k daňovníkom.)

Ako ustrážIť, aby sa hra s 
dočasným vypínaním rozpočtových 
pravidiel nevymkla spod kontroly

10. júl

Píše Anetta Čaplánová členka Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť.
„Fiškálny rámec EÚ, ako aj jednotlivých krajín spravidla 
obsahuje aj únikové klauzuly, ktoré môžu členské krajiny 
spustiť v situácii, keď nastanú výnimočné okolnosti. Následne 
sa existujúce fiškálne pravidlá krátkodobo neuplatňujú.

Tento šok by však nemal viesť k zníženiu kredibility 
existujúcich fiškálnych pravidiel a oslabiť ich dodržiavanie. 
Implementácia únikových klauzúl by nemala vytvárať priestor 
pre ich zneužitie na zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich s touto 
výnimočnou udalosťou.“

Celý článok nájdete v priloženom QR kóde.

Dve myšlienky k rozpočtovým 
cieľom vlády

9. júl

Koronakríza poslala verejné financie do hlbokého a 
neudržateľného mínusu bezprecedentnou rýchlosťou.

Vláda predstavila prvý plán na ich stabilizáciu. RRZ v 
najnovšom materiále analyzovala vyhliadky ekonomiky a 
hodnotila vládny plán skresať deficit z 8 % HDP pod 3 % HDP 
do roku 2023.

Naše dve kľúčové myšlienky:

Uvedené tempo znižovania deficitu, ktoré si stanovila vláda, 
považovala RRZ pri súčasných okolnostiach za primerané. 

Uviedli sme, že v prípade priaznivejšej makroekonomickej 
situácie, a tiež v prípade, že Slovensko bude mať možnosť v 
tomto období čerpať mimoriadne zdroje z EÚ určené 
na prekonanie následkov krízy spojenej s pandémiou 
COVID-19, by podľa RRZ mala vláda deficit znižovať rýchlejšie.

RRZ považovala za najväčšie riziko pre dosiahnutie vládou 
stanovených rozpočtových cieľov chýbajúce konkrétne 
opatrenia. Z uvedeného dôvodu sme nedokázali posúdiť, 
do akej miery vláda dokáže svoje ciele naplniť. Preto bolo 
dôležité, aby vláda v najbližších mesiacoch predstavila 
vierohodný, opatreniami podložený návrh rozpočtu verejnej 
správy na najbližšie tri roky.
Na obr. predpokladaný vývoj hrubého dlhu bez prijatia 
dodatočných opatrení.
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Príspevok pri narodení 
sa nezvyšoval už 12 rokov

20. júl

(Náš miniseriál Všimli sme si v štatistikách.)

Od začiatku júla narástlo životné minimum, vďaka čomu sa 
zvýšili niektoré dávky a príspevky. Tempo rastu síce nedosiahlo 
rast miezd a inflácie, aspoň sa však dané dávky každoročne 
automaticky zvyšili.

No v sociálnom systéme existujú aj dávky, ktoré nie sú 
naviazané na žiadny ukazovateľ (ani len na životné minimum). 
Ich zvyšovanie závisí len od rozhodnutia vlády.

Príkladom je príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k 
nemu. Príspevok bol zavedený v roku 1999, kedy jeho úroveň 
dosahovala zhruba 30% priemernej mzdy. V rokoch 2007 a 
2008 sa príspevok výrazne zvýšil zavedením príplatku k nemu.

V tom čase príspevok pri narodení bol na úrovni takmer 120% 
z priemernej mzdy. Príspevok však nie je naviazaný na rast 
životného minima. Zákon obsahuje len formuláciu „Sumu 
(príspevku) môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť 
vláda Slovenskej republiky nariadením.“

Dôsledkom je, že príspevok pri narodení a príplatok k nemu 
nebol zvýšený už od roku 2008. Podiel príspevku k priemernej 
mzde klesol na 75%.
#rrzsocialnysystem

Rada tiež považuje stanovenie záväzných limitov výdavkov na 
dva roky za príliš krátky horizont, čo znižuje účinnosť navrhnutého 

mechanizmu. Rada sa stotožňovala s pôvodným návrhom 
ministerstva, ktorý uvažoval so štvorročným záväzným limitom 

korešpondujúcim s volebným obdobím.

RRZ predpokladá, že vzhľadom na aktuálnu zložitú situáciu, v 
ktorej sa verejné financie nachádzajú, bude návrh výdavkových 
stropov široko prediskutovaný počas krátkeho obdobia. RRZ je v 

tomto smere pripravená na intenzívnu spoluprácu s Ministerstvom 
financií s cieľom vytvoriť čo najkvalitnejší mechanizmus 

výdavkových stropov.

Bolo by vhodné, aby zámer vytvoriť a implementovať záväzné 
výdavkové stropy potvrdila v ďalšom kroku aj vláda vo forme 

oficiálneho materiálu s vytýčením záväzných termínov a úloh pre 
jednotlivé rezorty.“

Celý návrh MF SR  v priloženom QR kóde. 

Výdavkové stropy - čo 
najskôr a čo najlepšie

17. júl

Stanovisko RRZ k prvému návrhu Ministerstva financií (IFP) ako 
určovať viacročné stropy na verejné výdavky:

„Rada víta pokračovanie diskusie o podobe záväzných 
výdavkových limitov a ambíciu súčasného ministra financií zaviesť 

ich do praxe v roku 2022.

Oceňujeme, že niektoré z pripomienok, ktoré Rada vyjadrila vo 
svojom stanovisku zo dňa 19. februára 2019, boli v tomto návrhu 

výdavkových limitov zohľadnené. Napriek tomu Rada považuje 
za potrebné, aby niektoré črty navrhnutého mechanizmu 

výdavkových limitov boli ešte ďalej diskutované.

Rada upozorňuje, že pre dostatočnú účinnosť výdavkových 
limitov je nevyhnutné, aby vyhodnocovanie plnenia tohto pravidla, 
vrátane identifikovania odchýlky a spúšťania korekcie vykonávala 

nezávislá inštitúcia. Nemala by sa zopakovať situácia ako pri už 
existujúcom pravidle o vyrovnanom rozpočte, ktoré sa ukazuje 

ako málo účinné, keď o jeho plnení rozhoduje ministerstvo financií, 
resp. vláda, ktoré sú v tejto veci v priamom konflikte záujmov.

Návrh Ministerstva financií SR tiež predpokladá, že korekcia 
odchýlenia by mala nastať až v druhom roku po identifikovaní 

odchýlky, pričom by bola korigovaná postupne počas troch 
rokov. Týmto spôsobom by podľa názoru Rady došlo k výraznému 

oneskoreniu, pričom v dôsledku politického cyklu by sa vláda, 
počas ktorej dôjde k odchýleniu, mohla korekcii úplne vyhnúť.

Stanovisko RRZ 
k tzv. Sociálnemu balíčku

15. júl

Média požiadali RRZ o vyjadrenie k predstavenému 
sociálnemu balíčku. Stanovisko, ktoré sme poskytli médiám, 
uvádzame v plnom znení:

„Rada má v tejto chvíli k dispozícii len medializované 
informácie o povahe tzv. sociálneho balíčka a tiež deklarované 
ambície vlády šetriť na svojej prevádzke.
Kým však v prípade balíčka pomerne jednoznačne načrtla 
legislatívne zámery, spôsob, ako chce ušetriť na svojej 
prevádzke, zostal len v deklaratórnej rovine. Z uvedeného 
dôvodu v tejto chvíli nie je možné hodnoverne posúdiť celkový 
dopad na domácnosti a rozpočet.

Slovensko v súčasnosti čelí ekonomickým následkom 
pandémie koronavírusu, čo viedlo aj k dočasnému 
pozastaveniu uplatňovania pravidiel rozpočtovej 
zodpovednosti. Tento priestor by mala vláda v prvom rade 
využiť na zabezpečenie potrieb tých skupín obyvateľstva, 
ktoré sú touto pandémiou najviac zasiahnuté.

Tieto opatrenia neriešia adresným spôsobom priame 
dopady pandémie koronavírusu, preto by ich prijatiu malo 
predchádzať predstavenie plánu na ozdravenie verejných 
financií na celé volebné obdobie tak, aby nedochádzalo 
k ďalšiemu zvyšovaniu deficitu a dlhu nad rámec vplyvov 
pandémie.“

RRZ ale upozornila, že vytvorený priestor by sa nemal zneužiť na 
zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich s touto výnimočnou udalosťou.

Bolo preto v záujme vlády, aby navrhované zmeny v zákone o 
štátnom rozpočte boli transparentne vysvetlené a zdôvodnené 

tak, aby nielen parlament, ale aj odborná a široká verejnosť mala 
možnosť posúdiť opodstatnenosť navyšovania výdavkov.
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Prognóza daňových príjmov 
rozpočtu - júl 2019

27. júl

(Náš miniseriál Všimli sme si v štatistikách.)

Ďalší z príspevkov nášho sociálneho systému, žijúci si svojím 
vlastným skrytým životom, bol príspevok na pohreb.

Schválený bol v roku 1998 tesne pred voľbami, a to vo výške 
2100 korún (v prepočte 69,71 eura).

Účelom tejto štátnej sociálnej dávky je príspevok na úhradu 
výdavkov spojených s pohrebom. Výška tohto príspevku nie je 
naviazaná na žiadnu ekonomickú veličinu. Dôsledkom je, že za 
20 rokov sa príspevok na pohreb zvýšil o celkovo 10 eur.

Naposledy sa zvyšoval v roku 2007.

Keby bol naviazaný napríklad na rast životného minima, tak by 
v r. 2020 dosiahol výšku 152 eur.

Ak by sa zachoval pomer príspevku voči priemernej mzde 
v roku 1999, tak by výška príspevku na pohreb bola v r. 2020 
na úrovni 250 eur.
#rrzsocialnysystemJednou z povinností RRZ je 

aj pravidelné hodnotenie 
dodržiavania zákonného pravidla 
o vyrovnanom rozpočte.

23. júl

V hodnotení za rok 2019 sme skonštatovali aj toto:

– Napriek vyšším ako plánovaným príjmom a nižším úrokom na 
dlh v uplynulom roku sa vláda k cieľu mať vyrovnaný rozpočet 
nepriblížila, ale vzdialila. Tento vývoj a ďalšie prijaté opatrenia 
výrazne zhoršili pozíciu verejných financií v čase koronakrízy a 
sťažili cestu k ich uzdraveniu.

– Slovenská legislatíva pozná korekčný mechanizmus, ktorý 
by mal takému vývoju zabrániť. Tento mechanizmus je však 
v rukách Ministerstva financií SR a Vlády SR, čo znižuje jeho 
účinnosť, pretože sa spustenie korekcie môže odsúvať. Tak 
tomu bolo aj v roku 2019, napriek upozorneniu RRZ.

– Dnes už vieme, že skoršie spustenie by prispelo k splneniu 
strednodobého cieľa a verejné financie by boli lepšie 
pripravené na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou.

Preto RRZ navrhla, aby časť týchto kompetencií prešla na 
nezávislú inštitúciu.

Graf z analýzy: Daňovým príjmom sa v roku 2019 darilo 
lepšie, ako sa čakalo. Plnenie výdavkového pravidla pri 
takomto tempe rastu príjmov by viedlo k dosiahnutiu lepšieho 
hospodárenia ako predpokladá strednodobý rozpočtový cieľ.

Riaditeľ KRRZ o tom, aký význam 
majú výdavkové stropy a ako by 
mohli vyzerať, aby čo najviac 

pomohli verejným financiám

21. júl

„Vnímame pozitívne, že v podstate hneď po nástupe novej 
vlády minister financií predstavil ambíciu viesť diskusiu o 

výdavkových stropoch.
Na druhej strane bolo by dobré, aby si tento zámer v ďalších 

krokoch osvojila celá vláda, pretože na to, aby boli výdavkové 
stropy úspešne implementované, je potrebné dosiahnuť 

súčinnosť všetkých členov vlády.“

Riaditeľ Kancelárie pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor 
Novysedlák o tom, aký význam majú výdavkové stropy a ako 
by mohli vyzerať, aby čo najviac pomohli verejným financiám.

August
Slovenská ekonomika postupne 
zrýchľuje (makroekonomický 
nowcasting – júl 2020)

3. august

Podľa odhadu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
slovenská ekonomika postupne zrýchľovala. Po tom, ako v 
apríli dosiahla dno, keď sa prepadla medziročne až o 20 %, v 
júni už zmazala polovicu tejto straty.

Tento vývoj bol lepší ako v ostatných pokročilých ekonomikách, 
ktorých stav sa zlepšoval len mierne. Predpokladali sme, že 
napriek zrýchľovaniu ekonomiky nebudú domáce kapacity v 
priemysle a v službách naplno využité počas celého roka.

Indikátory sentimentu v zahraničí naznačovali aj naďalej 
zrýchlenie dopytu, avšak vzhľadom na zhoršujúcu sa 
epidemiologickú situáciu po celom svete bolo oživenie neisté.

Výročná správa Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť za rok 2020www.rrz.sk       facebook - #rozpoctovarada.rrz52 53



Odhad deficitu rastie (rozpočtový 
semafor júl 2020)

3. august

Na základe informácií známych ku koncu júla sme zvyšili náš 
odhad tohtoročného deficitu verejných financií.

Pri naplnení predpokladov o ekonomickom vývoji a za 
predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, 

mohol podľa Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
dosiahnuť deficit až 8 178 mil. eur (9,4 % HDP).

V porovnaní s júnovou prognózou prišlo k zhoršeniu odhadu 
o 1 485 mil. eur (1,7 % HDP). Zhoršenie nášho predpokladu 

bolo spôsobené najmä rastom výdavkov štátneho rozpočtu 
v dôsledku zmien zahrnutých vo vládnej novele zákona o 

štátnom rozpočte z júla.

Rozpočtová rada už pri schvaľovaní novely upozornila, že 
veľká časť zvýšených výdavkov nesúvisí s riešením dôsledkov 

pandémie.

Z celkového pohľadu sa najväčšou mierou pod očakávaný 
celoročný deficit podpíše výpadok daňových a odvodových 

príjmov vo výške 2 759 mil. eur (3,5 % HDP).

Mimo výpadku daňových príjmov je najväčšie riziko pre 
rozpočet v predpokladaných vyšších výdavkoch štátneho 

rozpočtu vo výške 2 017 mil. eur.

Pomoc chudobným stráca 
na hodnote

4. august

(zo seriálu Všimli sme si v štatistikách)

Pomoc v hmotnej núdzi je sociálna pomoc štátu pre 
najchudobnejších. Jej cieľom je zabezpečiť základné životné 
podmienky pre ľudí, ktorí sa nedokážu alebo nie sú schopní sa 
zamestnať, a tým si zabezpečiť základné životné potreby.

Aj osud tejto podpory poukazuje na celkovú nesystémovosť politiky 
sociálnej pomoci. Na jednej strane máme existujúce schválené 
príspevky, na ktoré sa časom zabúda, na druhej strane vznikajú 
nové príspevky.

V roku 1998 pomoc v hmotnej núdzi pre jednotlivca tvorila zhruba 
30% z priemernej mzdy. Po reforme sociálneho systému v roku 
2004 tento podiel klesol na 19%. Avšak do roku 2019 dávky a 
príspevky v hmotnej núdzi neboli legislatívne naviazané na žiadny 
ukazovateľ, upravovali sa ad-hoc podľa rozhodnutia vlády. Postupne 
tak podiel tejto pomoci klesol v roku 2019 voči priemernej mzde až 
na úroveň 12%.

Keďže úprava tohto príspevku nestíhala ani inflácii, možno povedať, 
že reálna hodnota tohto príspevku od jeho zavedenia klesla.

Systém sociálnej ochrany má byť na jednej strane motivujúci nájsť 
si platenú prácu. Na druhej strane, ľudia, ktorí si z objektívnych 
dôvodov nemôžu alebo nevedia nájsť zamestnanie (napr. starobní 
a invalidní dôchodcovia) sú odkázaní na čoraz menšiu relatívnu 
pomoc v porovnaní so mzdami v ekonomike.

Cieľom týchto grafov nebolo volanie po plošnom zvýšení príspevkov, 
dobre však ilustrovali stav nesystémového prístupu k sociálnej 
politike. Poukazovali na potrebu otvoriť diskusiu o zmysle a 
adresnosti jednotlivých príspevkov a efektivite politiky sociálnej 
podpory.

(Pozn.: Ako modelový príklad sociálnej podpory sme zvolili súčet 
dávky v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na 
zdravotnú starostlivosť.) #rrzsocialnysystem

Rozpočtový semafor prognózuje 
výrazne nižší očakávaný deficit 

ako Ministerstvo financií

6. august

Nestáva sa často, aby náš semafor prognózoval výrazne nižší 
očakávaný deficit ako Ministerstvo financií. Prečo sa tak stalo 

v auguste 2020 v aktualizácii rozpočtového semaforu?

Podľa neho bol očakávaný odhad deficitu nižší ako aktuálny 
predpoklad Ministerstva financií SR. Priniesli sme preto 

odpovede na otázky, ktoré nám v tejto súvislosti boli 
adresované.

 1. predchádzajúci mesiac schválil parlament novelu zákona 
o štátnom rozpočte. Na základe predpokladov Ministerstvo 
financií očakávalo, že verejné financie skončia v roku 2020 
v deficite 11,6 percenta HDP. Semafor Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť však hovoril len o deficite 9,4 percenta 
HDP. Prečo bol medzi týmito očakávaniami taký rozdiel? 
Rozdiel medzi odhadmi vo výške 2,1 % HDP mala viacero 

dôvodov. Menšia časť tohto rozdielu v objeme 0,8 % HDP 
vychádzala z odlišných predpokladov o vývoji v niektorých 

oblastiach verejných financií. Semafor KRRZ na základe 
aktuálneho čerpania očakával nižší objem celoročných 

výdavkov, ako je predpoklad vlády. Ide najmä o čerpanie 
transferov Sociálnej poisťovne, predovšetkým dávok v 

nezamestnanosti a starobných dôchodkov. Aj hospodárenie 
samospráv sa vyvíjalo lepšie, ako predpokladá vláda. 

Hlavný rozdiel v prognózach vo výške 1,3 % HDP vyplýval z 
nezahrnutia niektorých rozpočtovaných položiek do odhadu 

rozpočtového semafora. Metodika semafora Kancelárie RRZ 
totiž počítala s konkrétnymi výdavkami, ktorých účel bol 

zrejmý. Nešpecifikované, resp. všeobecné navýšenie výdavkov 
zahrnieme do odhadu až vtedy, ak sa rozhodne o ich účele, 
teda pri čerpaní alebo ich presune na konkrétnu výdavkovú 

položku. Išlo najmä o prostriedky na podporu ekonomiky nad 
rámec už existujúcich programov v objeme 1 mld. eur, ďalšou 

položkou je napríklad rezerva na ďalšiu vlnu pandémie vo 
výške 150 mil.

2. Obsahoval nový odhad deficitu ministerstva financií aj 
„vatu“, teda výdavky nad rámec riešenia dôsledkov epidémie 

koronavírusu? Treba povedať, že časť zvýšeného deficitu 
bola výsledkom zreálnenia nerealistických očakávaní, ktoré 

obsahoval už rozpočet na rok 2020, ktorý bol schválený 
ešte pred voľbami. Už v tom čase RRZ odhadla dodatočné 

riziká pre deficit na úrovni 1,3 % HDP, pričom po schválení 13. 
dôchodkov vo februári vzrástla odhadovaná odchýlka na 1,8 
% HDP. No tiež bolo pravdou, že aktuálne navýšenie deficitu 

išlo nad rámec tejto korekcie a tiež nad rámec položiek, 
ktoré súviseli s dôsledkami pandémie. Vláda predpokladala 

navýšenie výdavkov aj v iných oblastiach, a to v celkovej 
v sume približne 3 mld. eur, z čoho objem 1,8 mld. eur bol 

priradený ku konkrétnym výdavkovým titulom, kým navýšenie 
prostriedkov o 1,2 mld. bolo na všeobecnejšie účely. Dalo 
sa tak hovoriť o istej forme rezervy. Vtedajšie výnimočné 
okolnosti viedli k dočasnému pozastaveniu uplatňovania 

pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, aby vláda mohla účinne 
bojovať s dôsledkami pandémie. RRZ preto upozornila, že 

mimoriadna situácia vo verejných financiách by nemala 
byť využívaná na zvyšovanie výdavkov nesúvisiacich s 

touto výnimočnou udalosťou. Bolo preto v záujme vlády, 
aby navrhované zmeny v zákone o štátnom rozpočte boli 

transparentne vysvetlené a zdôvodnené tak, aby nielen 
parlament, ale aj odborná a široká verejnosť mali možnosť 

posúdiť opodstatnenosť navyšovania výdavkov.

3. Ministerstvo financií rátalo vo svojej prognóze aj s využitím 
prostriedkov pre možnú druhú vlnu pandémie. Prečo 

rozpočtový semafor Kancelárie RRZ s týmito výdavkami 
nerátal? Semafor KRRZ má presne určenú metodiku, 

ktorá odhaduje deficit na základe známych a potvrdených, 
resp. predpokladaných výdavkov a na základe aktuálnych 

predpokladov o ekonomickom vývoji, ktoré vychádzajú z 
hodnotenia Výboru pre makroekonomické prognózy. 
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Pohnutá história prídavku 
na dieťa v jednom grafe

12. august

(zo seriálu Všimli sme si v štatistikách)

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou sa prispieva 
na výchovu a výživu dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských 
potrieb. V auguste 2020 mal hodnotu 24,95 eur.

Tento graf dokumentuje pohnutý osud, ktorým sa menila váha 
prídavku v sociálnom systéme.

Do roku 2002 prídavky na dieťa dostávali iba rodičia s nízkym 
príjmom. Čím nižší príjem, tým vyšší prídavok. Zároveň sa 
výška prídavku líšila aj vzhľadom na vek dieťaťa. Najvyšší 
prídavok bol priznaný pre 15-ročné deti.

V rokoch 2002 až 2004 došlo k postupnej reforme prídavku 
na dieťa. Postupne sa zrušila jeho podmienenosť nízkym 
príjmom a napokon sa zrušili aj rôzne úrovne prídavku podľa 
veku dieťaťa. Od roku 2004 je prídavok na dieťa priznaný 
v rovnakej výške pre každé dieťa až do skončenia školskej 
dochádzky, čiže teoreticky až do veku 24 rokov dieťaťa, 
zaviedol sa tiež daňový bonus na dieťa.

Dôsledkom bolo, že podpora najchudobnejších rodín vo forme 
prídavku na dieťa klesla o 30 až 40%, v závislosti od veku 
dieťaťa.

Výška zjednoteného prídavku na dieťa zostala rovnaká až 
do roku 2008. Až napokon v roku 2010 sa naviazal prídavok 
na dieťa na životné minimum. Keďže životné minimum rástlo 
pomalšie ako priemerná mzda, význam prídavku v porovnaní s 
ňou postupne klesal.

Kým v roku 1998 dostali najchudobnejšie rodiny s 15-ročným 
dieťaťom prídavok na dieťa na úrovni 8% z priemernej mzdy, v 
roku 2004 to bolo už len na úrovni 3% a v roku 2020 už okolo 
2% z priemernej mzdy.

Predchádzajúce časti seriálu nájdete tu #rrzsocialnysystem

Prepad daňových príjmov 
sa stabilizuje

19. august

20. august

Na základe najnovších údajov sme spresnili, aký veľký bude 
výpadok na daniach a odvodoch v r. 2020 – najmä pre 

koronakrízu.

Podľa našich odhadov mal výpadok dosiahnuť úroveň 2,7 miliardy 
eur, teda 3,14 percenta HDP oproti predpokladom, s ktorými 

rátal pôvodný rozpočet na tento rok. Tento odhad bol potvrdením 
našich predchádzajúcich negatívnych očakávaní.

No objavili sa aj pozitívne signály. Na základe niektorých indícií sme 
skonštatovali, že situácia sa javila ako stabilizovaná. Takou indíciou 

bolo najmä lepšie plnenie DPH ku koncu druhého štvrťroka, čo 
odrážalo lepší vývoj spotreby.

V prípade pokračovania tohto vývoja sme mohli očakávať 
výraznejšie zvýšenie prognózy výberu DPH v nasledujúcich 

obdobiach. Lepšie, ako sa očakávalo, sa tiež vyvíjala 
zamestnanosť, a teda aj príjmy z odvodov a daní fyzických osôb.

Nazrite pod pokrievku 
SIMTASK-u

21. august

Pripravili sme podrobnú dokumentáciu k nášmu mikrosimulačnému 
modelu SIMTASK, ktorý nájdete aj na našom webe (QR kód) 

Pomocou modelu SIMTASK si aj vy môžete nasimulovať zmeny 
daňovo-odvodového a sociálneho systému.

Užívatelia modelu získali možnosť „nahliadnuť pod jeho pokrievku“ 
a prečítať si ako sú simulácie vytvárané, aké zjednodušenia bolo 

potrebné prijať a ako presne SIMTASK simuluje skutočnosť.

Rodičovský príspevok si drží 
hodnotu vďaka mimoriadnym skokom

(zo seriálu Všimli sme si v štatistikách)

Rodičovský príspevok je jeden z mála príspevkov sociálneho 
systému, ktorých relatívny význam časom neklesá. Aktuálna 
výška v r. 2020 je 370 eur resp. 270 eur, v závislosti od toho či 
poberatelia predtým dostávali materskú.

Rodičovský príspevok je naviazaný na životné minimum. To 
znamená, ako sme už ukázali v našich predchádzajúcich 
postoch #rrzsocialnysystem, že by síce mal rásť pravidelne, 
ale pomalšie ako mzdy v ekonomike.

No rodičovskému príspevku sa darilo držať krok s vývojom 
miezd.

Bol totiž často predmetom mimoriadnych zásahov, pretože 
túto dávku sociálneho systému politici s obľubou zvyšovali. 
Dôsledkom boli skokovité rasty rodičovského príspevku.

Týmito zásahmi sa darilo dlhodobo udržiavať zhruba rovnakú 
úroveň príspevku voči priemernej mzde, a to na úrovni 20 až 
30 % aktuálnej priemernej mzdy.

RRZ si uvedomovala potrebu rátať aj s prípadným ďalším 
negatívnym vývojom situácie spojenej so šírením vírusu SARS-

CoV-2. Ak by prišlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie 
a prijímaniu nových opatrení, predpoklad o využití týchto 

prostriedkov by sa zmenil.

4. Mohlo sa stať, že vláda nakoniec neminie toľko, ako sama 
odhadla a deficit bude výrazne nižší? Úroveň výdavkov 

štátneho rozpočtu schválená v novele rozpočtu predstavoval 
objem prostriedkov, ktoré boli k dispozícií vláde na 

financovanie buď existujúcich alebo nových politík. Nemusela 
teda prísť k vyčerpaniu všetkých prostriedkov rozpočtovaných 

na daný rok. Vláda si tak v rozpočte urobila rezervy, ktorých 
použitie nemuselo nastať. Zároveň však platilo, že rozpočtové 

pravidlá umožňovali pre niektoré typy výdavkov presun 
nevyčerpaných prostriedkov medzi rokmi a ich následné 

použitie. Takýmto spôsobom mohla byť časť z výrazného 
navýšenia výdavkov v novelizovanom rozpočte na rok 2020 

použitá v nasledujúcich rokoch na financovanie nad rámec 
budúcich schválených rozpočtov.
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September

3. september

Čo sme napísali do správy, ktorú 
sme poslali do parlamentu

Zopár bodov z hodnotiacej správy:

• dlh v roku 2019 dosiahol úroveň 47,9995 % HDP. Hranica 
sankčných pásiem začína na úrovni 48 % HDP

• túto úroveň tesne pod hranicou sa však podarilo dosiahnuť 
na úkor hotovostnej rezervy štátu, ktorá bola v pomere k HDP 
najnižšia od roku 2015

• pripomenuli sme niektoré neštandardné spôsoby, ktorými si 
vlády v uplynulých rokoch pomáhali pri zostavovaní rozpočtu. 
Ide najmä nadhodnocovanie niektorých nedaňových príjmov 
a podhodnocovaním vybraných výdavkov, zvlášť to platilo pri 
príprave rozpočtu pre rok 2020

• upozornili sme, že je nutné prijať do riadenia rozpočtu 
výdavkové limity. Ich implementáciu predpokladá Ústavný 
zákon o dlhovej brzde prijatý už v roku 2011.

• tento fakt sme považovali za stav v rozpore s ústavným 
zákonom. Utvrdil nás v tom aj ústavnoprávna analýza 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorú sme požiadali 
o názor.

• náprava tohto stavu bolo o to dôležitejšia, že sme vstupovali 
do obdobia výrazného rastu verejného dlhu, do roku 2023 
sme očakávali nárast až k hranici 70 % HDP, ak nepríde k 
prijatiu konsolidačných opatrení. Práve efektívne fungujúce 
výdavkové limity posilnia kontrolu nad rastom dlhu.

O školských potrebách 
a rovnej čiare

2. september

(zo seriálu Všimli sme si v štatistikách)

Pomyselnú rovnú čiaru za naším letným prehľadom vývoja 
nesystémových javov v sociálnej politike nakreslíme pri 

príležitosti začiatku nového školského roka.

Reč je o dotácii na školské potreby pre deti z nízkopríjmových 
rodín, oficiálne Dotácia na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 
Vo februári 2020 bola vyplatená približne 35 tisíc deťom.

Zaviedla sa v roku 2004 a odvtedy sa jej výška nezmenila. 
Vyplácala sa dva razy do roka. Stanovená bola na hodnotu 

1 000 Sk, po zavedení eura v roku 2009 sa prepočítala 
konverzným kurzom a odvtedy sa poskytovala v rovnakej 

výške 33,20 eur.

Cieľom našej série nebolo volanie po plošnom zvýšení 
príspevkov a dotácií, uvedené príklady však dobre ilustrovali 

stav nesystémového prístupu k sociálnej politike. Poukazovali 
na potrebu otvoriť diskusiu o zmysle a adresnosti jednotlivých 

príspevkov a efektivite politiky sociálnej podpory.

Náš seriál nájdete tu #rrzsocialnysystem

Prečo sa nám rozblikal semafor

26. august

Náš rozpočtový semafor vypol svetlá a rozblikal sa na 
oranžovo. Úlohou semafora je počas roka priebežne 
upozorňovať na to, či hospodárenie verejnej správy smeruje 
k cieľu schváleného rozpočtu. Ak sa deficit vyvíja podľa plánu 
alebo lepšie, semafor svieti na zeleno, pri miernej odchýlke 
zapne oranžové svetlo, a v prípade výraznej negatívnej 
odchýlky sa rozsvieti na červeno.

Tohtoročný rozpočet počítal s deficitom vo výške 0,5 % HDP. 
Vzhľadom na vplyv pandémie došlo v júli k prijatiu novely 
zákona o štátnom rozpočte, pričom neprišlo k stanoveniu 
nového cieľa vlády pre saldo verejnej správy na rok 2020. 
RRZ dnes odhaduje tohtoročný deficit na úroveň 8,8 
percenta HDP.

Keďže stanovený cieľ už neplatí, semafor dočasne vypíname. 
Opäť ho zapneme začiatkom budúceho roka, v ktorom bude 
platiť nový rozpočet s novými cieľmi.
Samozrejme, naďalej sledujeme priebežný vývoj verejných 
financií a pokračujeme v aktualizácii prognózy pre výsledný 
deficit verejnej správy v roku 2020.

Ekonomika vstupuje do rizikovej jesene 
silnejšia, ako sa očakávalo

7. september

(Makroekonomický nowcasting KRRZ, August/September 
2020)

Podľa nášho predbežného odhadu sa ekonomika v treťom 
štvrťroku vyvíjala výrazne lepšie, ako sa očakávalo.

Po prepade sme očakávali v treťom štvrťroku medzikvartálny 
rast, a to až na úrovni 6,8 % HDP. Takýto rast by výrazne 

zmierňoval prepad ekonomiky.

Júnový odhad Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorým 
sa riadi aj Vláda SR, očakával za prvé tri štvrťroky kumulatívny 

medziročný pokles HDP o 11,2 % HDP. Podľa nowcast modelu 
KRRZ by sa však prepad ekonomiky za trištvrte roka mohol 

zmierniť na 7,8 % HDP.

Oživenie dopytu boli rýchle tak v priemysle ako aj v službách, 
ale k bilanciám z konca roku 2018 chýbala ešte takmer 

polovica cesty.

Ďalší vývoj sme považovala za neistý. Cyklické oživenie mohlo 
byť zbrzdené nárastom počtu nakazených v Európe a na 
Slovensku, čo by oslabilo zahraničný dopyt a mohlo mať 

negatívne dôsledky aj na spotrebu domácností.
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Nový predseda RRZ

17. september

Novým predsedom Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť sa stal Ján Tóth. Zvolený bol ústavnou 

väčšinou v NR SR, získal 110 hlasov.

Nominantom vlády na predsedu RRZ 
bol bývalý viceguvernér Národnej 
banky Slovenska

Reakcia RRZ na slová Róberta Fica

8. september

22. september

Nominantom vlády na predsedu RRZ bol bývalý viceguvernér 
Národnej banky Slovenska Ján Tóth, ktorého vybral minister 
financií z trojice postupujúcich z výberového konania. 
Nomináciu musela podľa ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti ešte potvrdiť trojpätinová väčšinou poslancov.

Okrem J. Tótha sa do top trojky dostal aj Martin Šuster, 
riaditeľ odboru výskumu v Národnej banke Slovenska a Jarko 
Fidrmuc, profesor Katedry medzinárodnej ekonomickej teórie 
a politiky na nemeckej Zeppelin University Friedrichshafen.

Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Smer-SD 
Robert Fico v televíznej debate na RTVS (O päť minút 12) 
dňa 20. septembra hodnotil pôsobenie Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť, pričom sa dopustil výrazných nepravdivých 
konštatovaní.

RRZ, resp. jej vtedajší predseda Ivan Šramko podľa slov R. 
Fica každý rok tvrdila, že rozpočet je nerealistický a na konci 
roka vždy konštatuje, že vláda splnila rozpočtované ciele. Toto 
tvrdenie je nepravdivé jednak v opise tvrdení RRZ, jednak v 
popise vývoja verejných financií v uplynulých rokoch.

Od roku 2013, odkedy RRZ hodnotí prijímané rozpočty a 
ich plnenie, neboli rozpočtové ciele splnené až v piatich 
zo siedmich rokov. Kumulatívny rozdiel medzi schváleným 
rozpočtom a realitou hospodárenia verejnej správy v rokoch 
2013 až 2019 dosiahol zápornú hodnotu -2,1 miliardy eur (graf 
1). RRZ preto v týchto prípadoch nemohla konštatovať, že 
došlo k splneniu rozpočtových cieľov.

Navyše, tieto výsledky boli umožnené predovšetkým dobrou 
ekonomickou situáciou v uvedenom období. Tá zlepšila príjmy 
rozpočtu, ktoré výrazne presiahli očakávania schválené v 
rozpočte. V uvedenom období išlo o nadpríjmy v objeme 
štyroch miliárd eur.

Napriek nim rozpočet verejnej správy skončil väčšinou s 
väčším deficitom, ako bola rozpočtovaná hodnota. Bez príjmov 
navyše by bol prepad verejných financií výrazne hlbší. Tento 
prístup vlád sa výrazne odrazil na vývoji verejného dlhu. Ak by 
sa vlády držala svojich vlastných cieľov a neočakávané príjmy 
využili na konsolidáciu, hrubý dlh v roku 2019 mohol byť nižší 

Múdry priateľ na linke

22. september

Venujú nám svoj čas a skúsenosti. Majú odstup, podpichnú, 
pochvália, pokritizujú, vypočujú si, s čím zápasíme, prídu s 
novými nápadmi, odporučia, čo riešiť a čo nechať plávať.

Opäť sme mali možnosť debatovať s členmi nášho poradného 
panelu.

George Kopits, zakladajúci predseda maďarskej Rozpočtovej 
rady, neskôr člen portugalskej Rady pre verejné financie, 

pôsobil ako poradca v MMF, OECD, dnes pôsobí ako výskumník 
vo Woodrow Wilson International Center for Scholars so 

zameraním na politiky EÚ.
Holly Sutherland, emeritná profesorka University of Essex 

a dlhoročná riaditeľka EUROMODu, daňovo-dávkového 
mikrosimulačného modelu EÚ.

Ján Tóth, predseda RRZ.
Viktor Novysedlák, riaditeľ Kancelárie RRZ.

Anetta Čaplánová, členka RRZ.
Kevin Page, prvý riaditeľ kanadskej Kancelárie parlamentu pre 

rozpočet, dnes prednáša na University of Ottawa a je šéfom 
Inštitútu pre rozpočtové štúdie a demokraciu pri University of 

Ottawa.
Daniele Franco, niekdajší viceguvernér Talianskej centrálnej 
banky, predtým dlhoročný Hlavný štátny účtovník Talianska. 

Dnes zastáva pozíciu seniorneho viceguvernéra Talianskej 
centrálnej banky.

Juraj Kotian, člen RRZ.
Ďakujeme!

až o 9 percentuálnych bodov HDP (graf 2).

Od roku 2015 vyhodnocuje RRZ pri prijímaní rozpočtu verejnej 
správy jeho riziká podľa metodiky vyčíslenia nesprávne 
odhadnutých predpokladov rozpočtu v konkrétnych 
nedaňových položkách.

Za obdobie uplynulých piatich rokov RRZ pri prijímaní 
rozpočtov upozornila na celkové riziká v objeme 2,3 miliardy 
eur. Hodnotenie RRZ pritom nebolo možné považovať za príliš 
konzervatívne, keďže uvedené riziká sa naplnili v celkovom 
objeme až 3,56 miliardy eur.

„Je pochopiteľné, že súčasťou politických súbojov sú aj 
vyjadrenia, ktoré neodzrkadľujú vždy celú realitu. Súčasťou 
politických súbojov by však nemali byť tvrdenia, ktoré sú s 
realitou v úplnom rozpore. Slovensko dnes potrebuje poctivú 
verejnú debatu o stave krajiny, vrátane stavu verejných 
financií. Až vtedy bude môcť dôjsť k náprave toho, čo sa 
zanedbalo,“ konštatoval vtedajší predseda RRZ Ivan Šramko, 
ktorý inštitúciu viedol od jej vzniku v roku 2012 až do 17. 
septembra 2020.
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Zlá a dobrá správa o víruse: 
odhad vývoja R0

28. september

Analytici KRRZ sa pozreli na to, ako rýchlo sa u nás šíril 
koronavírus SARS-CoV-2 v predchádzajúcich mesiacoch v 

porovnaní s poslednými týždňami.

V nasledujúcom grafe sme znázornili simuláciu podľa SIR 
modelu. V ideálnom prípade by sme túto hodnotu získali z 
výsledkov šírenia R0 v jednotlivých regiónoch (obciach), či 

údajov z trasovania pozitívnych prípadov. RRZ tieto údaje k 
dispozícii nemala, preto sme zvolili metodiku výpočtu cez SIR 

model (podrobnejšie údaje nižšie). Taktiež nerozlišujeme medzi 
prípadmi, ktoré pribudli importom a prenosom na našom 

území.

Neformálna debata odchádzajúce-
ho predsedu RRZ Ivana Šramka a 
nového predsedu Ján Tótha počas 
odovzdávania kancelárie.

24. september

Nová dôchodková kalkulačka

29. september

Makroekonomický nowcasting –
september 2020

30. september

Znížil sa dôchodkový vek matiek narodených v rokoch 1957-
1965 podľa počtu vychovaných detí. Úprava sa týkala aj 
mužov, ak obdobie výchovy dieťaťa nebolo možné zohľadniť 
žene.

Pripravili sme dôchodkovú kalkulačku, ktorá zodpovedala 
najnovšej zmene zákona, vrátane pravidiel pre prechodné 
obdobia. Nájdete pomocou priloženého QR kódu.

Predpokladali sme, že za tretí štvrťrok skončí rast HDP 
pravdepodobne nad očakávaniami, a to vzhľadom na relatívne 
silné oživenie obchodu u nás i v celom svete.

Podľa nowcast modelu KRRZ pokleslo HDP v končiacom 
sa kvartále v medziročnom porovnaní o 4,0 %, čo je 
menší prepad, ako očakával v novej prognóze Výbor pre 
makroekonomické prognózy (-5,8 %).

Vývoj rozpočtu verejných financií 
(septembrový odhad)

30. september

Odhad deficitu verejnej správy za celý rok 2020 bol  7,9 % 
HDP. Vyjadrené nominálne, očakávaný deficit mal dosiahnuť 

7,1 mld. eur.

Odhadovaný vývoj vychádzal zo súčasných predpokladov, 
ktoré vzhľadom na vývoj pandémie obsahovali zvýšené riziká.
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Hlavolam tejto doby

13. október

Ako čo najefektívnejšie pomôcť ekonomike, ale zároveň 
zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií?

Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti je kľúčové, aby stimul 
prichádzal z jednorazových protikrízových opatrení (ako 
napr. pandemické dávky, pomoc s nájmom, kurzarbeit, atď.) 
a z efektívnych verejných investícií. Naopak, nemali by sme 
stimulovať ekonomiku cez opakovateľné bežné výdavky.

16. október

Ako zvýšiť dodržiavanie opatrení v 
druhej vlne pandémie COVID-19?

Vhodne zvolený komunikačný framing prispeje k lepšiemu 
prijímaniu protiepidemiologických opatrení. Napr. namiesto 
zdôrazňovania, že 20-30 percent ľudí rúška nenosí, je 
vhodnejšie zdôrazniť, že prevažná väčšina ľudí (70-80 
percent) rúška nosí. Táto jednoduchá zmena môže prispieť k 
zvýšeniu nosenia rúšok.

Viac v blogu Anetty Čaplánovej, členky RRZ.

Október
Nezávislosť inštitúcií pomáha 

dobrému fungovaniu štátu

Rozpočet 2021-23: Reálnejšie 
čísla, ale bez pokrízoveho plánu 

konsolidácie

12. október

14. október

„A tu vidíme najväčší problém našich verejných financií, 
ktorý nenastal dočasne len kvôli príchodu krízy. Počas veľmi 
krátkeho obdobia pred krízou, ktoré trvalo o niečo viac ako 

dva roky a zároveň paradoxne naša ekonomika prežívala 
najlepšie časy od minulej krízy, sme si vedeli kompletne zničiť 

finančnú stabilitu našich verejných financií.

Aktuálna situácia vo verejných financiách je komplikovaná. 
Treba nadviazať na doterajší úspech RRZ a snažiť sa posunúť 

túto inštitúciu ešte ďalej, aby sa zvýšila pravdepodobnosť 
lepšieho dlhodobého zdravia verejných financií. Nakoniec – 

takto to predpokladá samotný ústavný zákon.“

Odkaz na text v priloženom QR kóde.

Rozpočtová rada považovala návrh rozpočtu verejnej správy 
na budúci rok za realistický, pokiaľ ide o predpoklad vývoja 

ekonomiky a očakávaných príjmov. V znení, v akom vláda 
schválila rozpočet, sme predbežne prvýkrát po dlhšom období 

nevideli riziká podhodnotených výdavkov či nadhodnotených 
príjmov. Naopak, pri odhadoch makroekonomického vývoja 

obsahoval rozpočet priestor pre prípadné zvýšené ekonomické 
riziká.

• Rozpočtový semafor RRZ predpokladal v nižší deficit ako 
vláda (7,9 % HDP vs 9,7 % HDP). Semafor RRZ pre rok 2021 
podľa hrubých predbežných odhadov takisto predpokladal 

nižší deficit na úrovni cca 7 % HDP (vrátane 1% HDP rezervy 
pre 2. vlnu pandémie). Plán vlády pre rok 2021 je 7,44 % HDP. 

Návrh rozpočtu na budúci rok nepredpokladal zásadnejšie 
konsolidačné opatrenia. Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu 

situáciu ho preto RRZ považoval za neobvyklý krátkodobý 
spôsob, ako stimulovať ekonomiku.

• RRZ pozitívne hodnotila, že v krízovom roku 2021 sa na 
strane výdavkov veľká väčšina stimulu (86%) má poskytnúť 

vo forme jednorazových protikrízových výdavkov a 
kapitálových výdavkov, ktoré zaťažujú dlhodobú udržateľnosť 

menej ako bežné výdavky. Očakávaný dlh verejnej správy v 
r. 2020 65 % by mal dosiahnuť úroveň vysoko nad hranicou, 

ktorá je považovaná za dlhodobo udržateľnú úroveň.

• Vyššia úroveň dlhu by bola menej znepokojujúca, ak by bol 
zverejnený dlhodobejší konsolidačný plán, ktorý by vyústil 

do poklesu rizika dlhodobej udržateľnosti aspoň do pásma 
stredného rizika. Jedným z kľúčových opatrení, ktorým by 

sa napriek zvýšenej úrovni dlhu mohla zlepšiť dlhodobá 
udržateľnosť verejných financií, by bolo prijatie takého 

dôchodkového zákona, ktorý by zabezpečil dostatok zdrojov 
pre financovanie budúcich dôchodkov.

• Na základe predbežných hrubých prepočtov by rozpočet 
spolu s reformou dôchodkového systému mohol predstavovať 

opätovné nastúpenie trajektórie zlepšovania dlhodobej 
udržateľnosti až o cca 2 p. b. HDP. Nakoľko konsolidačné 

opatrenia neboli špecifikované pre roky 2022-2023, veľká 
časť zlepšenia by sa dosiahla dôchodkovou reformou (cca 

1,5% HDP). Samotný rozpočtový rámec (bez opatrení) ako aj 
realizovaná úprava 13. dôchodku tak predstavovali 

cca 0,5% HDP.

• Aj v prípade prijatia dobrej dôchodkovej reformy by však 
dlhodobá udržateľnosť zostala v zóne vysokého rizika. 

Pre zníženie rizika by bolo treba špecifikovať dodatočné 
opatrenia. A to bolo najslabšou stránkou predloženého 

rozpočtu. Rozpočet neponúkal konkrétnu víziu, ako dosiahnuť 
cieľ deficitu pod 3% HDP stanovený v Programe stability. 

Nenastalo sľubované zlepšenie viacročného rozpočtovania, 
ktoré by dostatočne špecifikovalo trajektóriu príjmov a 

výdavkov tak, aby zabezpečili dosiahnutie 
deklarovaných cieľov.

Obr.: Dlhodobá udržateľnosť (GAP, v % HDP, hrubý odhad)
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Index striktnosti odpovede 
vlád na Covid 19

19. október

V porovnaní s viacerými inými časťami sveta boli v našom 
regióne opatrenia začiatkom jesene menej prísne. Vedci z 
oxfordskej univerzity sledovali reakciu vlád na pandémiu a 
popri iných indikátoroch merali tzv. Government Response 

Stringency Index (GRSI). Tento index bol dostupný za obdobie 
od začiatku pandémie a pravidelne sa aktualizoval. 

Viac v blogu Anetty Čaplánovej, členky RRZ.

Eurostat reviduje verejný 
dlh Slovenska, vracia ho 
do sankčných pásiem

22. október

Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil aktualizovanú 
hodnotu verejného dlhu Slovenska za rok 2019. Eurostat zvýšil 
jeho hodnotu o 0,5 % HDP.

• Doteraz vykazovaná hodnota dlhu bola 47,9995 % HDP, čo 
bolo pod úrovňou prvého sankčného pásma dlhovej brzdy. 
Revízia zvýšila vykazovaný dlh na 48,5 % HDP.

• Eurostat zaznamenal do dlhu aj záväzky z dotácii na zelenú 
energiu (príspevok 0,3 p.b.) a revidoval aj výšku HDP nadol, čo 
zvýšilo podiel dlhu na HDP (príspevok 0,2 p.b.).

• Počas účinnosti dlhovej brzdy (od 2012) sa tak slovenský 
verejný dlh nikdy nenachádzal mimo sankčných pásiem. 
Podobná situácia sa odohrala aj pred rokom, keď sa po 
jesennej notifikácii Eurostatom dlh vrátil do sankčných pásiem.

• Pre ministra financií z toho vyplývala povinnosť predložiť NR 
SR písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení 
na jeho zníženie.

• Hlavným dôvodom prekročenia pásiem bolo nedodržanie 
rozpočtových cieľov za rok 2019. Rozpočet verejnej správy 
predpokladal vyrovnané hospodárenie, no napriek výraznému 
rastu ekonomiky dosiahol deficit 1,35 percenta HDP.

• Rok 2019 tak bol piatym zo siedmich rokov od spustenia 
dlhovej brzdy, kedy vláda prekročila plánovaný schodok, 
pričom išlo o obdobie výrazného rastu ekonomiky, kedy 
rozpočty dosahovali vyššie príjmy, ako vláda očakávala. Ak by 
sa vláda držala strednodobých rozpočtových cieľov, verejný 
dlh by bol dnes nižší takmer o 10 perc. bodov.

Čo mení nová verzia 13. dôchodkov

23. október

Za roky 2019-2020 sa prijalo niekoľko zmien, ktoré výrazne 
narušili finančnú stabilitu dôchodkového systému. Tieto zmeny 
ho ukrátili o finančné zdroje a zvýšil nároky na výdavky až cca 

2 mld. eur ročne. Pritom stále nie je zabezpečené dlhodobé 
financovanie budúcich dôchodkov.

Zmena tzv. 13. dôchodkov z októbra 2020 zlepšila stabilitu 
vo financovaní dôchodkov o cca 300 mil. eur ročne. Rada 

vítala toto zlepšenie, ale upozornila, že pre návrat na pôvodnú 
úroveň udržateľnosti financovania budúcich dôchodkov stále 

chýbali zdroje na úrovni 1,7 mld. eur ročne.

Napriek tomu, že táto zmena mala viesť k miernemu zlepšeniu 
dlhodobej udržateľnosti verejných financií, bolo potrebné 

zdôrazniť, že sa verejné financie stále nachádzali v pásme 
vysokého rizika, čo znamenalo, že stále nebolo zabezpečené 

dlhodobé financovanie novej dávky ako aj samotných 
dôchodkov.

Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti tým došlo v porovnaní 
s predošlou verziou ku miernemu zlepšeniu 0,3 % HDP (t.j. 

negatívny vplyv na udržateľnosť sa znížil z 0,5% HDP na 0,2% 
HDP. Medzera udržateľnosti tak dosiahla 7,6% HDP, čo stále 

znamenalo pásmo vysokého rizika (nad 5% HDP).

Preto bolo pre zachovanie dovtedajšej výšky dôchodkov 
kľúčové, v akej forme sa dôchodková reforma ukotví v 

pripravovanom ústavnom zákone.

Októbrový semafor: odhad 
deficitu pod 8 % HDP

29. október

V októbrovom odhade vývoja verejných financií sme 
predpokladali, že tohtoročný prepad rozpočtu dosiahne 6,9 
miliardy eur, resp. 7,7 % HDP.

Išlo o nižší deficit, ako bol súčasný oficiálny odhad vlády, 
ktorá počítal s prepadom 9,7 % HDP (údaj z návrhu rozpočtu 
verejnej správy 2021-2023). Dôvodom bol najmä náš 
predpoklad, že pomalšie čerpanie dodatočných výdavkov 
štátneho rozpočtu, ktorých navýšenie vláda schválila v letnej 
rozpočtovej novele, sa už do konca roka významne nezrýchli. 
Odhadovaný vývoj vychádzal z vtedajších predpokladov, voči 
ktorým vzhľadom na vývoj pandémie existovali zvýšené riziká.
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Ako sme v dobrých časoch 
nepripravili dlh na krízu

23. november

• Pandémia so sebou priniesla recesiu a rast dlhu. Každá 
ekonomická kríza vystavuje účet za to, ako sa verejné financie 

spravovali v dobrých časoch.

• Obdobie od roku 2013 do roku 2020 bolo obdobím lepších 
časov. Solídny rast ekonomiky vyústil až do rekordne nízkej 
nezamestnanosti v posledných rokoch. Napriek tomu vlády 
neplnili vlastné rozpočtové ciele, a tak 5 zo 7 rokov skončilo 
s vyšším deficitom, ako sa plánovalo v rozpočte. Hoci príjmy 

bývali vyššie, ako sa očakávalo.

• Ak by vlády v dobrých časoch dodržiavali vlastné rozpočtové 
ciele a nadpríjmy by využili na konsolidáciu verejných financií 

(bledomodrý scenár s hviezdičkou), do súčasnej kovid-
krízy mohli ísť verejné financie s dlhom nižším o takmer 

10 percentuálnych bodov. Keďže sa tak nestalo, upozornili 
sme, že Slovensko vyjde na rozdiel od Česka z covid-krízy s 

rekordným dlhom.

• To bola zlá správa nielen pre prípad ďalšej krízy, ale 
predovšetkým z hľadiska prichádzajúcej záťaže z dôvodu 

starnutia obyvateľstva, ktoré so sebou prinesie výrazný tlak 
na rast výdavkov. Pre zachovanie udržateľnosti verejných 

financií bolo nutné do tohto obdobia vkročiť s nízkym dlhom.

• Pre porovnanie sme uviedli aj vývoj v Českej Republike, kde 
sa konsolidácia v dobrých časoch podarila.

Stanovisko k návrhu novely 
ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti

23. november

NR SR začínal proces prejednávania návrhu novely Ústavného 
zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú predkložilo 
Ministerstvo financií SR.

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť navrhované zmeny 
prispeli ku skvalitneniu pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a 
transparentnosti na Slovensku.

Rada predovšetkým vyzdvihla zámer doplniť existujúce 
pravidlá v oblasti tvorby rozpočtu verejnej správy o výdavkové 
limity, ktorých zavedenie predpokladal zákon už v pôvodnom 
znení. Ich ústavné ukotvenie bolo najväčšou pozitívnou 
zmenou tohto návrhu.

Zmeny v dlhovej brzde takisto prispievali k posilneniu 
fiškálneho rámca. Prechod z hrubého na čistý dlh umožnil 
efektívnejšie riadenie dlhu. Zmeny ako celok by tak mali 
viesť k efektívnejšiemu dosiahnutiu hlavného cieľa, ktorým je 
postupne zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

V priloženom stanovisku (pdf) nájdete aj parciálne 
odporúčania pre poslancov NR SR, ktoré Rada navrhuje zvážiť.

Hodnotíme návrh rozpočtu verejnej 
správy 2021-2023

16. november

• Z pohľadu celkového výsledku hospodárenia (saldo rozpočtu) 
považuje RRZ návrh rozpočtu za realistický. Nakoľko vládne 
odhady deficitu bývali v uplynulých rokoch podhodnotené, 
hodnotila Rada tento fakt ako pozitívnu zmenu.

• V roku 2021 rozpočet nepredpokladal žiadnu konsolidáciu. 
Vzhľadom na prepad ekonomiky v dôsledku pandémie 
koronavírusu a potrebu jej podpory nepovažovala Rada za 
kľúčový problém absenciu konsolidačných opatrení pre rok 
2021.

• RRZ však upozornila, že dlhodobá udržateľnosť verejných 
financií sa od roku 2018 výrazne zhoršila a dostala sa do 
pásma vysokého rizika už pred krízou. Práve zníženie vysokého 
rizika dlhodobej udržateľnosti bezpečne do pásma stredného 
rizika by malo byť hlavným cieľom vlády pre toto volebné 
obdobie.

• Konsolidačné úsilie pre roky 2022 a 2023 by preto malo byť 
oveľa ambicióznejšie, ako ho predpokladá návrh rozpočtu 
verejnej správy. Rada odporúča pripraviť konkretizovanú 
trajektóriu konsolidácie pre roky 2022 a 2023 spolu najmenej 
o 1,5 % HDP (min. 0,5 % HDP pre rok 2022 a min. 1 % HDP pre 
rok 2023).

• Vláda v tomto čase pripravila reformu dôchodkového 
systému. Rada vítala snahu ústavným spôsobom ukotviť 
základné princípy dôchodkového systému aj s ohľadom na 
jeho udržateľnosť. Dôležitý však bude celkový príspevok 
tejto reformy k finančnej stabilite dôchodkového systému do 
budúcnosti.

• Rada odporúčala prijať takú dôchodkovú reformu, ktorá 
dôchodkový systém z hľadiska jeho dlhodobej udržateľnosti 
priblíži aspoň k stavu z roku 2018.

Obr.: Verejné financie sa ešte pred koronakrízou dostali do 
pásma vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti. RRZ preto 
odporúča oveľa ambicióznejšiu konsolidáciu v rokoch 2022 a 
2023 a prijatie takej dôchodkovej reformy, ktorá prispeje k 
zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti.

V poslednom štvrťroku 
očakávame opäť prepad

6. november

(Makroekonomický nowcasting za október 2020)

Zatiaľ čo tretí kvartál prekvapil výrazným rastom (9,5 % HDP 
medzikvartálne), v poslednom štvrťroku sme očakávali vzhľadom 

na silnejúce komplikácie spojené s koronavírusom u nás aj 
našich obchodných partnerov opäť oslabenie (- 2,4 % HDP 

medzikvartálne).

Vzhľadom na tento vývoj sme predpokladali, že prepad slovenskej 
ekonomiky sa môže priblížiť k úrovni 7,8 % HDP.

November
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Stanovisko Rady pre rozpočtovú zo-
dpovednosť k návrhom novely Ústavy 
SR, ktoré prinášajú viaceré zmeny 
s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií.

8. december

• V oblasti dôchodkového systému sa podľa návrhu ruší 
ústavné ukotvenie maximálneho veku odchodu do dôchodku, 
čo Rada hodnotila veľmi pozitívne. Toto opatrenie malo 
totiž najväčší dopad na finančnú destabilizáciu celého 
dôchodkového systému do budúcnosti.

• Zároveň sa do ústavy zavádzala možnosť získania 
dôchodkovej dávky aj po dosiahnutí istého počtu 
odpracovaných rokov. Z pohľadu Rady bolo kľúčové doplniť 
tento princíp o aktuárnu neutralitu a stanoviť dodatočné 
podmienky na získanie nároku (minimálna výška dôchodku).

• Pri zavádzaní tzv. rodičovského pilieru Rada upozornila, že 
tieto zmeny by sa mali vykonať len tak, aby nemali dopad na 
zhoršenie momentálne značne finančne destabilizovaného 
dôchodkového systému.

• RRZ ocenila záujem ukotviť ochranu dlhodobej udržateľnosti 
hospodárenia krajiny priamo v Ústave SR.

Najslabšie miesto 
prijímaného rozpočtu

9. december

• Najslabším miestom prijímaného rozpočtu verejnej správy na 
roky 2021 – 2023 je nulová konsolidácia pre pokrízové roky, 

teda roky 2022 a 2023

• V roku 2021 si ekonomika oslabená vplyvom pandémie 
vyžiadala podporu a konsolidácia tak nebude žiaduca. O to 

silnejšie by malo byť odhodlanie konsolidovať v rokoch 2022 
a 2023. V rozpočte však vláda konsolidáciu v týchto rokoch 

nešpecifikovala.

• RRZ odporúča pripraviť konkretizovanú trajektóriu 
konsolidácie kumulatívne najmenej o 1,5 % HDP, čo by viedlo k 

zníženiu štrukturálneho deficitu na úroveň 3,6 % HDP 
do roku 2023

• Potreba konsolidácie bola umocnená vysokým štrukturálnym 
deficitom a z toho prameniacim vysokým dlhom a chýbajúcou 

konkretizovanou komplexnou reformou dôchodkov, ktorá 
by mohla zásadnejšie posilniť v súčasnosti destabilizovaný 

dôchodkový systém

• Bez prijatia výraznejších opatrení (konsolidácia verejných 
financií, zmeny v dôchodkovom systéme) zostane 

dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika aj na konci 
rozpočtového horizontu (2023)

Tohtoročný deficit by prudko vzrástol, 
aj keby ekonomiku nenapadol vírus

7. december

Na vysokom deficite 7,2 % HDP (novembrový odhad RRZ) mal 
samotný vírus len o niečo vyšší ako polovičný podiel. Ďalších 
3,3 % HDP predstavovalo deficit z položiek, ktoré s pandémiou 
nesúviseli. Dokonca aj keby ekonomika rástla tak, ako sa 
predpokladalo pred rokom, tak by rozpočtový deficit atakoval 
bruselskú hranicu 3 percentá HDP.

Detailnejšie:

• Odhady rastu ekonomiky pre rok 2020 sa v čase prijímania 
rozpočtu hýbali podľa vlády aj analytikov okolo úrovne 2,3 %. Z 
tohto odhadu vychádzal aj rozpočet na tento rok.
V čase jeho prijímania vláda navrhla rozpočtový deficit 
vo výške 0,49 % HDP. RRZ v tom čase upozorňovala, že 
predložený rozpočet je nerealistický a skutočný deficit pri 
dosiahnutí predpokladaného rastu ekonomiky dosiahne 1,8 % 
HDP.

• Viaceré príjmy a výdavky v ňom boli uvedené nekorektne, 
čo viedlo k nerealisticky nízkemu deficitu (napr. nemocenské 
dávky, kde rozpočet rátal medziročne s nižšími výdavkami, 
pričom priemerná výška dávky sa mala zvyšovať).
Naviac parlament začiatkom roka 2020 schválil aj vyplácanie 
13. dôchodkov, čo by zvýšilo deficit o ďalších 0,4 % HDP.
K tomu všetkému sa ešte pridali ďalšie náklady, s ktorými 
vláda v rozpočte nerátala: Napríklad korekcie k nesprávne 
čerpaným EÚ fondom, uplatnenie záruk v rizikových 
projektoch súkromných spoločností na Kube, ku ktorým sa 
zaviazala štátna Eximbanka, či dofinancovanie výdavkov v 
rezorte obrany, s ktorými rozpočet nerátal.

• To znamenalo, že aj v prípade, ak by rast ekonomiky dosiahol 
tento rok 2,3 % HDP, deficit rozpočtu verejnej správy by tento 
rok dosiahol 3 percentá HDP. Rozpočtový schodok v roku 
2020 by tak výrazne vzrástol z úrovne 1,4 % HDP v roku 2019 
aj bez vplyvu pandémie a recesie.

Blížime sa do finále: náš 
najnovší odhad deficitu 2020

1. december

• O odhadovanie deficitu bolo najnáročnejšie za posledných desať 
rokov. Neistý bol nielen vplyv koronakrízy na ekonomiku, ale aj to, 
akú finančnú silu štát reálne využije s cieľom podporiť zasiahnuté 

sektory a obyvateľov.

• Novembrový semafor odhadoval koncoročnú veľkosť deficitu 
na úrovni 7,2 % HDP. Oproti októbrovej prognóze (7,7 % HDP) 
išlo o výrazný pokles odhadovaného deficitu. Spôsobený bol 

najmä pomalším čerpaním výdavkov v sociálnej oblasti, štátnom 
rozpočte a v samosprávach, ako aj vyšším výnosom daní.

• Podľa KRRZ tak mal byť deficit za r. 2020 výrazne nižší, ako 
odhad vlády 9,7 % HDP.

December
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Ako prispel koronavírus k deficitu

11. december

• Celkový vplyv pandémie na hospodárenie verejnej správy v 
2020 by malo dosiahnuť podľa nášho odhadu 3,5 mld. eur. 
Významne sa zvýšil deficit rozpočtu, ktorý sme vo februári 
odhadovali na takmer 2,4 mld. eur a aktuálne ho odhadujeme 
na 6,5 mld. eur.

• Samotný boj vlády proti pandémii (výdavky na opatrenia 
v zdravotníctve, podpora zamestnanosti, pandemické OČR 
a PN) mal menší vplyv na deficit ako výpadok na daniach 
a odvodoch. Predpokladali sme, že tento výpadok môže 
dosiahnuť takmer 1,8 mld. eur.

• Situácia mala dosah aj na nižšie tržby štátnych podnikov 
(napríklad menej cestujúcich vo vlakoch) a tiež si vyžadovala 
vyššie výdavky na podporu v nezamestnanosti. Tieto vplyvy 
sme odhadovali na 400 mil. eur.

• Reakcia vlády na pandémiu si vyžiadala dodatočné výdavky 
či už na opatrenia na podporu zamestnanosti, na zavedenie 
pandemických OČR a PN alebo na odmeny pre osoby v prvej 
línii. Tieto výdavky by mali dosiahnuť takmer 1 mld. eur.

• Ďalšie výdavky v odhadovanej výške viac ako 300 mil. eur 
súviseli s nákupom ochranných oblekov, testov a ďalšieho 
zdravotníckeho materiálu.

Daňová brzda v zákone o 
rozpočtovej zodpovednosti? 

(názor RRZ)

11. december

Rada považovala za dôležité, aby bola novela ústavného zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti prijatá čo najširším konsenzom. 
Obsahovala totiž ustanovenia, ktoré nesúviseli s politickou či 

ideologickou preferenciou, ale boli nástrojmi podporujúcimi 
transparentné, efektívne a dlhodobo udržateľné hospodárenie. 

Takými boli napríklad efektívnejšia dlhová brzda či výdavkové 
limity.

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti by ma sledovať 
výlučne svoj hlavný cieľ, ktorým je dlhodobá udržateľnosť 

verejných financií. Nemal by obsahovať ustanovenia, na ktorých 
nie je široký politický konsenzus alebo s ním vecne nesúvisia, 

medzi ktoré patrí aj zavedenie tzv. daňovej brzdy.

Otázka nastavenia výšky daní je aj otázkou ideologickou, 
pretože súvisí s preferenciou ohľadne veľkosti štátu, pri ktorej je 

spoločenský konsenzus ťažké dosiahnuť.

Rada nepovažovala za vhodné, aby sa nástroje fiškálnej 
zodpovednosti obsiahnuté v ústavnom zákone dopĺňali o 

normatívny mechanizmus daňovej brzdy, čo by v budúcnosti 
mohlo oslabiť aj účinnosť týchto nástrojov.

RRZ k návrhu ústavného zákona o 
starobnom dôchodkovom systéme

14. december

Dôchodkový systém bol dlhodobo neudržateľný, a to pre 
viaceré deformácie v prvom aj druhom pilieri. Dovtedajšie 
snahy zabezpečiť zvýšenie jeho udržateľnosti sa ukázali ako 
nedostatočné. Ústavný zákon by preto mal chrániť dlhodobú 
udržateľnosť dôchodkového systému.

• Podľa Rady sa predložený návrh ústavného zákona 
nedostatočne zameriaval na riešenie dlhodobých problémov 
dôchodkového systému. Návrh ústavného zákona zavádzal 
opatrenia, ktoré neboli odborne zdôvodnené a mohli do 
budúcna vytvárať dodatočné riziká pre dlhodobú udržateľnosť 
verejných financií.

• Zákon zavádzal možnosť vzniku nároku na dôchodok 
po dosiahnutí stanovenej odpracovanej doby (často 
komunikovanej ako 40 rokov). Bez ukotvenia povinnosti 
správneho uplatňovania akruálnej neutrality a definovania 
podmienky jeho minimálnej výšky by mohlo mať toto opatrenie 
výrazne negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť systému.

• Zavedenie tzv. rodičovského piliera, teda príplatku k 
starobnému dôchodku, by malo významný negatívny 
vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Rada 
preto zopakovala odporúčanie vykonať zmeny tak, aby 
nemali negatívny vplyv na v súčasnosti značne finančne 
destabilizovaný dôchodkový systém.

• Úprava sporiacej fázy druhého piliera bola nedostatočná, 
veľmi vágna a nemusela viesť k náprave jeho dlhodobých 
problémov, čo by v budúcnosti vytvorilo ďalší tlak na verejné 
financie.

• Automatická mimoriadna valorizácia dôchodkov zhoršovala 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Rada pozitívne hodnotila ukotvenie princípu univerzality 
dôchodkového systému aj naviazanie dôchodkového veku na 
vývoj strednej dĺžky života v ústavnom zákone.whospodárenia 
krajiny priamo v Ústave SR.

RRZ vzniesla k návrhu ústavného 
zákona o dôchodkoch 69 

pripomienok - najviac spomedzi 
pripomienkujúcich subjektov.

17. december

O tých najdôležitejších hovoril člen RRZ Juraj Kotian aj v 
Ranných správach RTVS.

Podrobnejšie hodnotenie a návrhy na zmeny v priloženom 
odkaze v QR kóde.

Návrhy 
na zmeny

Správy 
RTVS
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Druhú vlnu už cítiť, export však zatiaľ 
v dobrej kondícii

18. december

• Vplyvy druhej vlny pandémie bol postupne vidieť na 
trhu práce, problémy v odvetviach služieb sa stupňujú, 
zamestnanosť medzikvartálne stagnuje.

• V poslednom štvrťroku sme očakávali mierny medzikvartálny 
pokles HDP o 2 %, medziročne posledný štvrťrok prepad 5 % 
HDP.

• V domácej ekonomike stagnovala spotreba domácností, 
investície ostali v tomto roku o 10 % nižšie, ako bol pôvodný 
očakávaný trend pred pandémiou.

• Výkonnosť slovenských exportov však dokázala prekryť 
vplyvy druhej vlny pandémie. Najmä pre výrazne lepší výsledok 
v treťom kvartáli mohol rast HDP za celý rok 2020 skončiť 
dokonca lepšie, ako hovorili jesenné odhady počítajúce len s 
jednou vlnou.

• Technický odhad KRRZ celkového tohtoročného vývoja 
ekonomiky je -5,8 % HDP.

Odhad KRRZ: deficit bude 
nižší o 2,5 mld. eur

21. december

Podľa odhadu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by 
mal dosiahnuť deficit verejnej správy 6 mld. Eur. To je o 2,5 mld. 

Eur menej, ako hovoril zverejnený odhad vlády z októbra.

KRRZ už od leta, kedy došlo k aktualizácii zákona o štátnom 
rozpočte, upozorňovala, že opravený rozpočet v sebe obsahuje 

výraznú „vatu“ vo forme nadhodnotených výdavkov. Postupný 
vývoj tento predpoklad potvrdzoval.

Tempo čerpania verejných zdrojov určených na riešenie 
pandémie zaostávalo za plánmi, štátny rozpočet zasa ušetril na 

výdavkoch, najmä z dôvodu pomalšieho čerpania investícií.

Lepšie, ako predpokladal vládny odhad, by mal pravdepodobne 
skončiť rozpočet aj v ďalších oblastiach. Nižšie by mali byť 

výdavky na sociálne transfery, zdravotníctvo, lepšie by malo 
skončiť aj hospodárenie subjektov verejnej správy.

Koncoročný odhad deficitu 2020

22. december

Výrazné zníženie odhadovaného deficitu z úrovne 9,4 % HDP 
prognózovanej v júli vyplývalo z neistoty ohľadom čerpania 
výdavkov štátneho rozpočtu na konci roku. V júlovej novele 
zákona o štátnom rozpočte prišlo k navýšeniu rozpočtovaného 
objemu výdavkov štátneho rozpočtu o 7,8 mld. eur, čo 
znamenalo zvýšené negatívne riziká pre saldo VS.

V nadväznosti na pomalší pozorovaný nárast celkového 
čerpania prišlo k postupnému znižovaniu rizík a revízii 
odhadovanej úrovne deficitu.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom 
decembrovom odhade predpokladala tohtoročný deficit 
rozpočtu verejnej správy na úrovni 6,7 % HDP.

V porovnaní s predchádzajúcimi odhadmi išlo o mierne 
zníženie odhadu, spôsobené najmä pomalším čerpaním 
výdavkov štátneho rozpočtu (najmä nižšími kapitálovými 
výdavkami) a poklesom odhadovaných výdavkov na riešenie 
pandémie vrátane nákupov zdravotníckeho materiálu.

Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo VS oproti pôvodnému 
rozpočtu predstavoval výpadok daňových a odvodových 
príjmov v predpokladanej výške 1,9 mld. eur (2,1 % HDP).

Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v 
aktuálnom odhade dosiahli výšku spolu 1,4 mld. eur (1,5 % 
HDP), pričom deficit rozpočtu navýšili o sumu 814 mil. eur 
mimo daňových opatrení. Dodatočné výdavky v objeme 572 
mil. eur by mali byť financované z EÚ fondov.

Prajeme pokojné sviatky 
a do nového roka vstúpme 

ako optimisti

23. december

Foto a citát z relácie v priloženom odkaze v QR kóde.
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Rada pre rozpočtovú 

zodpovednosť prekonala 

moje očakávania.

“

Kancelária
RRZ

7

Viktor Novysedlák
výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Nezávislosť

“Rok 2020 bol pre KRRZ rokom veľkých zmien zvonku aj 
zvnútra. Museli sme si zvyknúť na prácu z domu. Online 
porady občas prerušil krik detí alebo domácich zvierat, 
zdieľanie obrazovky sa stalo každodenným rituálom a 
stretnúť sa naživo pri priaznivejšej pandemickej situácii bol 
pre nás skutočný sviatok. 

Aj napriek nie ideálnym podmienkam sme zvládli prechod 
na prácu z domu veľmi dobre a zásadným spôsobom 
to neovplyvnilo plnenie pracovných úloh. Pravidelne 
sme aktualizovali verejnosťou obľúbený tzv. rozpočtový 
semafor, ako aj mesačné sledovanie plnenia daňových 

Kancelária Rady vykonáva 
úlohy spojené s odborným, 
organizačným, administratívnym, 
personálnym a technickým 
zabezpečením činnosti Rady.

príjmov a ekonomického vývoja(tzv. nowcasting), pripravili 
sme osem správ a analýz o stave verejných financií, ale aj 
ďalších iniciatívnych materiálov, v ktorých sme reagovali 
na dopad pandémie na ekonomický vývoj SR. Pripomínali 
sme dôležitosť návrhu na zavedenie výdavkových limitov.

Prijali sme špecialistu na komunikáciu, nových kolegov 
analytikov a zmena nastala aj na pozícii predsedu - 
p. Šramko odovzdal funkciu p. Jánovi Tóthovi. “

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 znefunkčniť 

plnenie úloh cez neprimerané zníženie 

rozpočtu RRZ.



w
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Výdavky

Výdavky 2020

Zamestnanci

Sledovatelia

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

Pribúdanie fanúšikov na facebooku v roku 2020.

Porovnanie s inými inštitúciami
Graf zobrazuje porovananie sledovateľov 
inštitúcií s podobnou tematikou.

Príspevky

Vek

Vekové rozhrania použivateľov stránky www.rrz.sk v roku 2020. Vďaka presnejšiemu 
poznaniu cieľového publika vieme lepšie prispôsobiť obsah na webe.

Prehľad najúspešnejších príspevkov na facebooku. Hodnoty vyznačené ružovou farbou vyjadrujú 
celkový dosah príspevku. Hodnoty vyznačené modrou farbou vyjadrujú úspešnosť v rámci fanúšikov



Účtovná 
závierka

9

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť Názov orgánu Poznámka

Mgr. Ján Tóth predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť člen iných orgánov

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

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

Ing. Viktor Novysedlák výkonný riaditeľ kancelárie člen iných orgánov

Poznámky k účtovnej závierke za rok 
končiaci sa 31. decembra 2020

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 17,5 zamestnanca (13,50 v roku 

2019), z toho 1,0 vedúcich zamestnancov (1,0 v roku 

2019).

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

102 839 102 839

prírastky 0

úbytky

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 102 839 102 839

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 73 351 73 351

prírastky 10 791 10 791

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 84 142 84 142

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 29 488 29 488

Stav na konci bežného
účtovného obdobia 18 697 18 697

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 

2019 je 73 351,- EUR.
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Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 
hnuteľných vecí

Dopravné 
prostriedky

Drobný a ostatný 
dlhodobý hmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého hmot-
ného majetoku

Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

142 323 142 323

prírastky

úbytky

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 142 323 142 323

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 46 720 46 720

prírastky 31 233 31 233

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 77 953 77 953

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 95 603 95 603

Stav na konci bežného
účtovného obdobia 64 370 64 370

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

Zostatková  cena  DHM  po  ročných oprávkach vo výške 

6 927,- EUR k 31. decembru 2017 je 12 292,- EUR.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 265

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 265

     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 21 446 36 601 21 466 36 601

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 21 446 36 601 21 466 36 601

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 1 310 1 310

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 1 310 1 310

Zákonné rezervy spolu 22 756 36 601 22 756 36 601

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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c) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti

v sume 5 209 € - neuhradené faktúry od dodávateľov 

ku dňu zostavenia účtovnej závierky

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

znázornené nasledujúcom 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: 5 594 5 209

     - z obchodného styku

     - voči zamestnancom

     - sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

     - daňový úrad – závislá činnosť

     - daňový úrad - DPH

Krátkodobé záväzky spolu 5 594 5 209

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 5 594 5 209

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3 986 3 047

Tvorba na ťarchu nákladov 3 554 2 715

Tvorba zo zisku 265 246

Čerpanie 2 843 2 022

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 4 963 3 986

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 193 779 140 977 193 779 140 977

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku

grantu

podielu zaplatenej dane dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu zaplatenej dane

Dlhodobého majetku obstaraného z podielu 
zaplatenej dane

4. Prehľad o významných položkách 
výnosov budúcich období.
Výnosy budúcich období vo výške 140 977 € – 

nevyčerpaný príspevok z EÚ za rok 2020. 

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 17 475

502 / Spotreba energie 11 867

Opravy 511 / Opravy 560

Služby 512 / Cestovné 4 194

513 / Reprezentačné 3 237

518 / Ostatné služby 116 958

Osobné náklady 521 / Mzdové náklady 927 860

524 / Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 299 530

525 / Ostatné sociálne poistenie 22 605

527 / Zákonné sociálne náklady 19 980

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

Iné náklady na HC 544 / Úroky debetné 1 289

545 / Kurzové straty 2

547 / Osobitné náklady – zmluvná platba do CEPS 1 400

549 / Iné ostatné náklady (bankové poplatky) 893

Odpisy 551 / Odpisy DNM a DHM 42 024

Daň z príjmov 591 / Splatná daň z príjmov 0

Spolu 1 470 097
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Údaje k účtovnej 
závierke za r. 2020
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) SID42263051IČO

Bežné účtovné obdobie

Korekcia
2

č.r.

ba

Strana aktív

Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

43
Brutto

1

01A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 245 161,48 162 095,09

021. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 102 838,80 84 142,00 18 696,80 29 487,80

03Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

83 066,39 125 090,39

04Softvér 013 - (073+091AÚ) 102 838,80 84 142,00 18 696,80 29 487,80

05Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

06Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-
(078 + 079 + 091 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

07Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 
(041-093)

0,00 0,00 0,00 0,00

08Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051- 095AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

092. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 142 322,68 77 953,09 64 369,59 95 602,59

10Pozemky (031) 0,00 x 0,00 0,00

11Umelecké diela a zbierky (032) 0,00 x 0,00 0,00

12Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

13Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 022 - (082 + 092AÚ)

142 322,68 77 953,09 64 369,59 95 602,59

14Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

15Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - 
(085 + 092AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

16Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

17Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - 
(088 + 092 AÚ) 

0,00 0,00 0,00 0,00

18Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - 
(089 + 092AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

19Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
(042 - 094)

0,00 0,00 0,00 0,00

20Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok (052 -  095AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

213. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 0,00 0,00 0,00 0,00

22Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

23Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

24Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 
(065 - 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

25Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
(066 + 067) - 096AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

26Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

27Obstaranie dlhodobého finančného majetku 
(043 - 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

28Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (
053 - 096 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

29B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 
      + r. 051

192 518,44 0,00 192 518,44 161 453,15

301. Zásoby r. 031 až r. 036 0,00 0,00 0,00 0,00

31Materiál (112 + 119) - 191 0,00 0,00 0,00 0,00

32Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 
(121 + 122)-(192+193)

0,00 0,00 0,00 0,00

33Výrobky (123 - 194) 0,00 0,00 0,00 0,00

34Zvieratá (124 - 195) 0,00 0,00 0,00 0,00
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35Tovar (132 + 139) - 196 0,00 0,00 0,00 0,00

36Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  - 
(314 AÚ až 391 AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

372. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 0,00 0,00 0,00 0,00

38Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 
391AÚ

0,00 0,00 0,00 0,00

39Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

40Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

41Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 
378 AÚ) - 391 AÚ

0,00 0,00 0,00 0,00

423. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až  r. 050 523,14 0,00 523,14 167,90

43Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 
391AÚ

370,60 0,00 370,60 0,00

44Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

45Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336)

0,00 x 0,00 0,00

46Daňové pohľadávky (341 až 345) 0,00 x 0,00 0,00

47Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

0,00 x 0,00 0,00

48Pohľadávky voči účastníkom združení 
(358 AÚ - 391 AÚ) 

0,00 0,00 0,00 0,00

49Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

50Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ

152,54 0,00 152,54 167,90

0,00 191 995,30 161 285,25514. Finančné účty r. 052 až r. 056 191 995,30

52Pokladnica (211 + 213) 484,17 x 484,17 0,00

x 191 511,13 161 285,2553Bankové účty (221 AÚ + 261) 191 511,13

54Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
 (221AÚ)

0,00 x 0,00 0,00

55Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 +  
256 + 257) - 291 AÚ

0,00 0,00 0,00 0,00

56Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 
291AÚ)

0,00 0,00 0,00 0,00

57C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 6 098,28 0,00 6 098,28 18 876,78

58Náklady budúcich období (381) 6 098,28 0,00 6 098,28 18 876,78

59Príjmy budúcich období (385) 0,00 0,00 0,00 0,00

443 778,20 162 095,09 281 683,11 305 420,3260* MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
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Bežné
účtovné obdobieč.r.

ba

Strana pasív

5 6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Súvaha (Úč NUJ 1-01) SID42263051IČO

61A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 265,840,00

621. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 0,000,00

63Základné imanie (411) 0,000,00

64Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 0,000,00

65Fond reprodukcie (413) 0,000,00

66Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 0,000,00

67Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 0,000,00

682. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 0,000,00

69Rezervný fond (421) 0,000,00

70Fondy tvorené zo zisku (423) 0,000,00

71Ostatné fondy (427) 0,000,00

723. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 0,000,00

734. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + 
r. 074 + r. 101)

265,840,00

74B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 111 375,78140 706,41

751. Rezervy r. 076 až r. 078 22 756,1736 600,99

76Rezervy zákonné (451AÚ) 0,000,00

77Ostatné rezervy (459AÚ) 0,000,00

78Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 22 756,1736 600,99

792. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 4 011,524 988,61

80Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3 985,734 962,53

81Vydané dlhopisy (473) 0,000,00

82Záväzky z nájmu (474 AÚ) 25,7926,08

83Dlhodobé prijaté preddavky (475) 0,000,00

84Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 0,000,00

85Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 0,000,00

86Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 0,000,00

873. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 84 608,0999 116,81

88Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 5 208,985 593,97

89Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 42 995,0148 216,44

90Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 27 464,5434 397,99

91Daňové záväzky (341 až 345) 8 939,5610 908,41

92Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 
(346+348)

0,000,00

93Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 0,000,00

94Záväzky voči účastníkom združení (368) 0,000,00

Bežné
účtovné obdobieč.r.

ba

Strana pasív

5 6

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Súvaha (Úč NUJ 1-01) SID42263051IČO

95Spojovací účet pri združení (396) 0,000,00

96Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 0,000,00

974. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 0,000,00

98Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 0,000,00

99Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 0,000,00

100Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 0,000,00

101C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 193 778,70140 976,70

102Výdavky budúcich období (383) 0,000,00

103Výnosy budúcich období (384) 193 778,70140 976,70

104* VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101 305 420,32281 683,11
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ZdaňovanáHlavná
nezdaňovaná

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) SID42263051IČO

Činnosť

2

Číslo
riadku

ca

Náklady
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431

Číslo
účtu

b

01501 Spotreba materiálu 17 475,40 0,00 17 475,40 22 932,43

02502 Spotreba energie 11 866,44 0,00 11 866,44 11 866,44

03504 Predaný tovar 0,00 0,00 0,00 0,00

04511 Opravy a udržiavanie 560,18 0,00 560,18 49,60

05512 Cestovné 4 193,77 0,00 4 193,77 17 141,17

06513 Náklady na reprezentáciu 3 236,44 0,00 3 236,44 8 484,72

0,00 116 958,40 16 497,72

0,00 927 859,46 790 898,85

0,00 299 530,28 254 214,17

07518 Ostatné služby 116 958,40

08521 Mzdové náklady 927 859,46

09524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 299 530,28

10525 Ostatné sociálne poistenie 22 605,18 0,00 22 605,18 0,00

11527 Zákonné sociálne náklady 19 980,35 0,00 19 980,35 16 538,11

12528 Ostatné sociálne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

13531 Daň z motorových vozidiel 0,00 0,00 0,00 0,00

14532 Daň z nehnuteľností 0,00 0,00 0,00 0,00

15538 Ostatné dane a poplatky 222,96 0,00 222,96 224,96

16541 Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

17542 Ostatné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

18543 Odpísanie pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00

19544 Úroky 1 289,47 0,00 1 289,47 414,96

20545 Kurzové straty 1,69 0,00 1,69 20,78

21546 Dary 0,00 0,00 0,00 0,00

22547 Osobitné náklady 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00

23548 Manká a škody 0,00 0,00 0,00 0,00

24549 Iné ostatné náklady 893,01 0,00 893,01 985,73

25551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

42 024,00 0,00 42 024,00 38 292,00

26552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

0,00 0,00 0,00 0,00

27553 Predané cenné papiere 0,00 0,00 0,00 0,00

28554 Predaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

29555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00

30556 Tvorba fondov 0,00 0,00 0,00 0,00

31557 Náklady na precenenie cenných papierov 0,00 0,00 0,00 0,00

32558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 0,00 0,00 0,00 0,00

33561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 0,00 0,00 0,00 0,00

34562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0,00 0,00 0,00 0,00

ZdaňovanáHlavná
nezdaňovaná

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) SID42263051IČO

Činnosť

2

Číslo
riadku

ca

Náklady
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431

Číslo
účtu

b

35563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0,00 0,00 0,00 0,00

36565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 0,00 0,00

37567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 470 097,03 1 278 561,6438Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 1 470 097,03
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ZdaňovanáHlavná

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) SID42263051IČO

Činnosť

2

Číslo
riadku

ca

Výnosy
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431

Číslo
účtu

b

39601 Tržby za vlastné výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00

40602 Tržby z predaja služieb 0,00 0,00 0,00 0,00

41604 Tržby za predaný tovar 0,00 0,00 0,00 0,00

42611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 0,00 0,00 0,00 0,00

43612 Zmena stavu zásob polotovarov 0,00 0,00 0,00 0,00

44613 Zmena stavu zásob výrobkov 0,00 0,00 0,00 0,00

45614 Zmena stavu zásob zvierat 0,00 0,00 0,00 0,00

46621 Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 0,00 0,00 0,00

47622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 0,00 0,00

48623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

49624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

50641 Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

51642 Ostatné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00

52643 Platby za odpísané pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00

53644 Úroky 0,00 0,00 0,00 221,88

54645 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 4,46

55646 Prijaté dary 0,00 0,00 0,00 0,00

56647 Osobitné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

57648 Zákonné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00

58649 Iné ostatné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

59651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku

0,00 0,00 0,00 50,00

60652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

61653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00 0,00 0,00 0,00

62654 Tržby z predaja materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00

63655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

64656 Výnosy z použitia fondu 0,00 0,00 0,00 0,00

65657 Výnosy z precenenia cenných papierov 0,00 0,00 0,00 0,00

66658 Výnosy z nájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

67661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00 0,00 0,00

1 470 097,03

0,00

1 263 882,8168662 Prijaté príspevky od iných organizácií 1 470 097,03 0,00

69663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 0,00 0,00 0,00

70664 Prijaté členské príspevky 0,00 0,00 0,00 0,00

71665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 0,00 0,00

72667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0,00 0,00 0,00 0,00

nezdaňovaná
ZdaňovanáHlavná

nezdaňovaná

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) SID42263051IČO

Činnosť

2

Číslo
riadku

ca

Výnosy
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431

Číslo
účtu

b

73691 Dotácie 0,00 0,00 0,00 14 720,98

74Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 1 470 097,03 0,00

75Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 0,00 0,00 0,00 318,49

76591 Daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 52,65

77595 Dodatočné odvody dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00

78Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 
77) ) (+/-)

0,00 0,00 0,00 265,84

 278 880,131 470 097,01
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01)  IČO  4 2 2 6 3 0 5 1  /SID     
k 31.12.2020 

 
I. Základné informácie o účtovnej jednotke 

 
1.  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.

 
   

  
 

 
 Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:    27.6.2012 
 
 
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:  

   

člen iných orgánov 

člen iných orgánov 

člen iných orgánov Mgr. Juraj Kotian 

Ing. Anetta Čaplánová PhD. 

Mgr. Ján Tóth  

Ing. Viktor Novysedlák 

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

 

štatutárny orgán  výkonný riaditeľ kancelárie 
 
 
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:  
 
 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 

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 17,5 13,50 

z toho počet vedúcich zamestnancov 1  1  

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia   

 
 
5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:  
 Nemá 
 
 
 

Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznámka

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných  
 
1.  Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:  

x áno  nie 
 
2. Zmeny účtovných zásad a metód:  

Účtovná jednotka nemenila v priebehu účtovného obdobia účtovné zásady ani metódy. 

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:  
 a) dlhodobý hmotný majetok - obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a 

náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu). Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR 
a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
b) časové rozlíšenie na strane pasív - výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

 
 

 
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku 

a dlhodobého nehmotného majetku 
Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Dlhodobý hmotný majetok 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie 

Dlhodobý nehmotný majetok 4 roky 25 % rovnomerné odpisovanie 

    

    

    

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.
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1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
             za bežné účtovné obdobie

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
 

 
 

 
Tabuľka č. 1 

 

Nehmotné 
výsledky z 
vývojovej a 
obdobnej 
činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia  102 839     102 839 

Prírastky        

Úbytky        

Presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  102 839     102 839 

Oprávky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia  73 351     73 351 

Prírastky  10 791     10 791 

Úbytky        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  84  142     

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia        

Prírastky        

Úbytky        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia  29 488 

84  142 

29 488     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  18 697     18 697 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabuľka č. 2 

 Pozemky Umel. diela 
a zbierky Stavby 

Samost. 
hnuteľ. veci 

a súbory 
hnuteľ. vecí 

Dopr. 
prostr. 

Pestovat. 
celky 

trvalých 
porastov 

Zákl. 
stádo a 
ťažné 

zvieratá 

Drobný a 
ostat. 
DHM 

Obstar. 
DHM 

Poskyt. 
predd. na 

DHM 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   142 323        142 323  

Prírastky            

Úbytky            

Presuny            

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   142 323        142 323  

Oprávky 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   46 720        46 720  

Prírastky    31 233        31 233  
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Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 
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Stav na 
začiatku 
bežného 
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obdobia 
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Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 
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Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   95 603        95 603  

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   64 370  64 370        
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13.  Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 

účtovných obdobiach 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie  

Účtovný zisk 265 

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  265 

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  

 
 
 
14. Opis a výška cudzích zdrojov  
 
a) tvorba a použití rezerv 

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

zníženie rezerv 
Stav na konci bežného 

účt. obdobia 
Jednotlivé druhy 
krátkodobých zákonných 
rezerv na nevyčerpané 
dovolenky  

21 446 36 601 21 446  36 601 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu 21 446 36 601 21 446  36 601 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

1  310  1  310   

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 1  310  1  310   

Rezervy spolu 22 756 36 601 22 756  36 601 
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a) tvorba a použití rezerv 

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

zníženie rezerv 
Stav na konci bežného 

účt. obdobia 
Jednotlivé druhy 
krátkodobých zákonných 
rezerv na nevyčerpané 
dovolenky  

21 446 36 601 21 446  36 601 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu 21 446 36 601 21 446  36 601 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

1  310  1  310   

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 1  310  1  310   

Rezervy spolu 22 756 36 601 22 756  36 601 

 
 
 
 

 
c) a d) záväzky 

Druh záväzkov 

Stav na konci  

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia  

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 

Krátkodobé záväzky spolu 

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 

 
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3 986 3 047 

Tvorba na ťarchu nákladov 3 554 2 715 

Tvorba zo zisku 265 246 

Čerpanie 2 843 2 022 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 4 963 3 986

 
 
15.  Významné položky výnosov budúcich období  

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predch. 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 

193 779 140 977 193 779 140 977 

Dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného 
celku 

    

Grantu     

Podielu zaplatenej dane     

Dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 
 
 
 
 
 

5 594

5 594

5 594

5 209

5 209

5 209
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IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov  

Náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Spotrebované nákupy (501, 502) 29 342  34 799  

17 475  22 932  

11 867  11 867  

Služby (511, 512, 513,518) 124 949  142 173  

560 50  

4 194  17 141  

3 237  8 485  

116 958 116 498  

Osobné náklady (521, 524, 525, 527) 1  269 975  1  061 754  

927 860  790 899  

299 530  254 214  

22 605  0  

19 980  16 641  

Ostatné Dane a poplatky (538) 223  225  

223  225  

Ostatné náklady (541, 544, 545, 547, 549) 3 584  1 362  

1 289  415  

2  21  

1 400  0 

893  986  

Odpisy (551) 42 024  38 292  

 10 791  10 791  

31 233  27 501  

Daň z príjmov (591) 0 53 

0  53  

Náklady spolu 1  470 097  1  278 614  
 

6. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek  Výnosov  

Výnosy  Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Ostatné výnosy (64)  0 226 

0  222  

0  4  

Tržby z predaja (65) 0 50  

0  50  

Prijaté príspevky (66) 1  470 097 1  263 883  

1  417 295  1  156 221  

52 802  107 662  

Prijaté príspevky (691) 0 14 721  
0 14 721  

Výnosy spolu 1  470 097 1  278 880  

Spotreba materiálu (501)

Spotreba energie (502)

Opravy a udržiavanie (511)

Cestovné (512)

Náklady na reprezentáciu (513)

Ostatné služby (518)

Mzdové náklady (521)

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524)

Ostatné sociálne poistenie (525)

Zákonné sociálne náklady (527)

Úroky debetné (544)

Kurzové straty (545)

Osobitné náklady – zmluvná platba do CEPS (547)

Iné ostatné náklady – bankové poplatky (549)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku (5511)

Odpisy dlhodobého hmotného majetku (5512)

Úroky z bankového účtu (644)

Kurzové zisky (645)

Tržby z predaja DHM (651)

Prijaté príspevky od iných organizácií NBS (662020)

Vyčerpaný príspevok minulých období (66210-66222)

Prijaté príspevky od iných organizácií ITMS (691)

Daň z príjmov (591)

Ostatné dane a poplatky - Koncesionárske poplatky (538)

IV. INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI 
MEDZI DŇOM, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DŇOM 
JEJ ZOSTAVENIA.

 

 

 

Po 31. decembri 2020 sa nevyskytli žiadne skutočnosti, ktoré by si vyžadovali úpravu alebo uvedenie v účtovnej 
závierke. Rovnako nám nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré by v období po 31. decembri 2020 napriek tomu, 
že by nemali vplyv na účtovnú závierku, spôsobovali alebo mohli spôsobovať závažnú zmenu, zvrat alebo by inak 
ovplyvnili finančnú situáciu, klasifikáciu aktív a pasív a výsledky hospodárenia Organizácie.
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