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Slovensko bude v horizonte najbližších desaťročí čeliť zvýšeným nákladom plynúcim 

z demografického vývoja, ktoré budú vystavovať verejné financie čoraz silnejšiemu tlaku. 

Vypracovanie správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií preto patrí medzi hlavné 

úlohy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stanovené ústavným zákonom o rozpočtovej 

zodpovednosti1. Správa vyhodnocuje, či nastavenie verejných politík v spojení 

s predpokladaným demografickým a makroekonomickým vývojom je z pohľadu verejných 

financií dlhodobo udržateľné. 

 

Hlavné závery 

 

Vyhodnotenie dlhodobej udržateľnosti za rok 2021 

 

Základný scenár prezentovaný v tejto správe vychádza z konca roku 2021 a zachytáva vplyv 

pandémie koronavírusu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, nezohľadňuje však 

dôsledky vplyvov vojny na Ukrajine2. Rada konštatuje, že dlhodobá udržateľnosť 

verejných financií naďalej nebola v roku 2021 dosiahnutá3.  

 

Najnovšie výsledky rozpočtu za rok 2021, spolu s revidovanými výsledkami za rok 2020 však 

naznačujú viditeľný obrat, keď sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti znížil hlbšie do 

pásma stredného rizika a dosiahol úroveň 3,85 % HDP (4,1 mld. eur)4. 
 

Graf 1: Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti (% HDP)  

 
Zdroj: RRZ 

 
1  Rada vypracováva a zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného scenára a určenia 

ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti každoročne k 30. aprílu a vždy do 30 dní po prerokovaní programového 
vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde. 

2  Najaktuálnejšie makroekonomické prognózy z marca 2022 neboli zohľadnené z dôvodu lepšieho zohľadnenia 
stavu udržateľnosti za rok 2021. Vojna na Ukrajine sa začala vo februári roku 2022, preto jej vplyv na udržateľnosť 
by sa mala prejaviť až v hodnotení roka 2022. 

3  Mimo pásma nízkeho rizika. Ukazovateľ do hodnoty 1 % HDP RRZ považuje za miernu odchýlku s nízkou mierou 
rizika pre dlhodobú udržateľnosť. Táto hranica zodpovedá neistote spojenej s dlhodobými projekciami, keď 
z dôvodu štandardnej aktualizácie predpokladov alebo zlepšovania metodológie môže dochádzať k väčšej zmene 
ukazovateľa. 

4 Ukazovateľ vo výške medzi 1 až 5 % HDP predstavuje podľa RRZ stredné riziká. Ukazovateľ nad 5 % HDP RRZ 
považuje za vysoké riziko pre dlhodobú udržateľnosť. 
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K výraznému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií došlo v roku 2019 najmä 

vplyvom legislatívnych zmien v dôchodkovom systéme5, ako aj zhoršením rozpočtovej politiky 

(t.j. nárastom štrukturálneho deficitu od roku 2018). Na konci roku 2019, v čase, kedy Slovensko 

zaznamenávalo ekonomicky dobré časy a nezamestnanosť bola na historických minimách, 

sa verejné financie dostali veľmi blízko hranice pásma vysokého rizika. 

 
Zhoršovanie udržateľnosti pokračovalo aj v prvých mesiacoch roka 2020 (napr. výrazné 

zvyšovanie miezd vo verejnej správe spolu so zavedením 13. dôchodkov, na ktoré neboli 

vytvorené dodatočné zdroje financovania), čo prispelo k tomu, že verejné financie sa dostali 

vo februári 2020 do pásma vysokého rizika udržateľnosti (na úroveň indikátora dlhodobej 

udržateľnosti 5,2 % HDP).  

 

Pôvodné odhady z apríla 2021 naznačovali ďalšie zhoršenie dlhodobej udržateľnosti 

verejných financií za rok 2020 na 5,6 % HDP najmä vplyvom príchodu pandémie. Po zohľadnení 
aktualizácie výsledkov hospodárenia za rok 20206 a aktualizácie projekcií implicitných záväzkov 

spojených so starnutím populácie7 však hodnota ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti na 

konci roku 2020 napriek pandémii dosiahla úroveň 4,18 % HDP, čo znamená už stredné 

pásmo rizika8.  

 

  

 
5  Išlo najmä o zastropovanie dôchodkového veku, zvýšenie minimálnych dôchodkov, zdvojnásobenia vianočných 

príspevkov a oprava (zníženie) budúceho krátenia dôchodkov z prvého piliera pre sporiteľov. 
6 Deficit verejnej správy sa znížil o 0,7 % HDP najmä vďaka vyššiemu výnosu dane z príjmov právnických osôb, čo 

sa v plnej miere premietlo aj do zlepšenia štrukturálneho salda v roku 2020. K zlepšeniu ukazovateľa o 0,12 p.b. 
prispel aj očakávaný vývoj v strednodobom horizonte po zapracovaní aktualizovanej strednodobej 
makroekonomickej prognózy vychádzajúcej zo skutočnosti roku 2020. 

7  Najvýraznejší vplyv mala zmena v projekcii univerzálneho dôchodkového systému najmä v dôsledku aktualizácie 
strednodobých prognóz na strane výdavkov. Za stredným horizontom sa pozitívne premietla úprava predpokladu 
dlhodobého vývoja rovnovážnej miery nezamestnanosti. V dlhodobom horizonte sa vplyvom výrazného zníženia 
odhadu vývoja skutočných výdavkov na hmotnú núdzu dôchodcov do roku 2020 výrazne znížil aj ich odhad do 
roku 2070. 

8  Podľa metodiky Európskej komisie (S2 indikátor), ktorá dáva väčší dôraz na výsledky v poslednom roku projekcie 
v porovnaní s národnou metodikou, by boli verejné financie aj naďalej hodnotené v pásme vysokého rizika 
(6,26 % HDP). Za rok 2021 by však už klesli do stredného rizika aj podľa indikátora S2 (5,64% HDP, hranica 
stredného rizika je 6% HDP).  
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Dlhodobá udržateľnosť sa v roku 2021 medziročne naďalej zlepšovala hlbšie do pásma stredného 

rizika 

 

V porovnaní s rokom 2020 sa udržateľnosť 

verejných financií v roku 2021 zlepšila 0 

dodatočných 0,33 % HDP. Najväčší pozitívny 

vplyv vo výške 1,2 % HDP malo zníženie 

štrukturálneho deficitu verejnej správy v 

roku 2021, čo bolo 2.najvyššie zlepšenie od roku 

2012 pričom k jeho zlepšeniu prispeli najmä 

neminuté vyššie daňové príjmy a nečerpanie 

kapitálových výdavkov. 

 

Negatívny vplyv má odhadovaný horší vývoj 

verejných financií v strednodobom horizonte s 

príspevkom 0,49 p.b. Toto zhoršenie súvisí 

sčasti aj s tým, že niektoré položky prispievajúce k zlepšeniu štrukturálneho salda v roku 2021 

majú dočasný charakter a nepremietnu sa do celého horizontu projekcií. K zhoršeniu 

ukazovateľa o 0,11 p.b. prispelo takisto zavedenie príspevku na skrátenú prácu od marca 2022, 

tzv. kurzarbeit9. Negatívne vplyvy v dlhodobom horizonte sa najmä vzhľadom na absenciu 

dôchodkovej reformy výraznejšie medziročne nezmenili.  

 

Príčiny problémov dlhodobej udržateľnosti verejných financií sú najmä dôchodky, výrazne sa 

zlepšil vývoj rozpočtu 

 

Ak by sa počas nasledujúcich 50 rokov trvalo 

udržal rovnaký výsledok hospodárenia ako 

v roku 2021, ukazovateľ dlhodobej 

udržateľnosti by dosahoval iba 0,6 % HDP. Už 

v strednodobom horizonte však Rada odhaduje 

menej priaznivý vývoj verejných financií, ktorý 

prispeje k zhoršeniu udržateľnosti 

o 0,5 % HDP, čo je v súčte 1,1 % HDP. 
 

Udržanie takejto úrovne salda však nie je 

automatické, keďže na dlhodobú udržateľnosť 

negatívne vplýva najmä budúci nárast výdavkov 

citlivých na starnutie populácie. Tieto by sa 

mali do roku 2071 zvýšiť o 5,0 % HDP, 

 
9  Odhadovaný negatívny vplyv súvisí s tým, že podpora sa bude vyplácať zo systému sociálneho zabezpečenia pri 

splnení zákonom stanovených podmienok, pričom celkové odvodové zaťaženie (t.j, zdroje financovania tohto 
príspevku) sa nemení. Jedná sa len o priamy finančný dopad, bez započítania pozitívneho vplyvu tohto opatrenia 
na záchranu pracovných miest. 

Graf 2: Príspevky k zmene ukazovateľa 
dlhodobej udržateľnosti medzi rokmi 2020 a 
2021 (% HDP) 

 
 Zdroj: RRZ 

Graf 3: Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti v 
roku 2021 (% HDP) 

 
Pozn.: *ide o vplyv počiatočnej rozpočtovej pozície, t.j. 
štrukturálneho primárneho salda a hrubého dlhu v roku 
2021, VF – verejné financie, Strednodobá časť ZS – 
položky s vlastnou indexáciou v strednodobej časti 
základného scenára 

Zdroj: 
RRZ 

 

Lepší vývoj rozpočtu 
(štrukturálneho salda) 
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pričom najvýznamnejší negatívny vplyv má saldo dôchodkového systému s príspevkom 

1,6 % HDP. Zvýšené výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť prispejú k zhoršeniu 

udržateľnosti o ďalších 1,2 % HDP.  

 

V základnom scenári by dlh bez negatívnych šokov (napr. vojna na Ukrajine) a zmeny politík klesol 

pod 50% HDP už v roku 2025  

 
Hrubý dlh verejnej správy ku koncu roka 2021 dosiahol úroveň 63,1 % HDP, čistý dlh 

51,3 % HDP. Dôvodom je, že percentuálny podiel hotovostnej rezervy na hrubom dlhu dosiahol 

historicky maximálnu hodnotu 18,7 %. Ak by podiel hotovostnej rezervy bol na dlhodobo 

priemernej úrovni, hrubý dlh by bol nižší o 4,1 % HDP, teda tesne pod úrovňou 60% HDP. 

 
Pri nastavení rozpočtovej politiky z konca roku 2021, postupnom rozpustení nadpriemernej 

hotovostnej rezervy a bez dodatočných opatrení a negatívnych šokov (ako napr. vojna na 

Ukrajine), by sa podiel hrubého dlhu na HDP prudko znižoval a na konci roku 2025 by 

dočasne klesol pod ústavným zákonom vyžadovanú úroveň 50 % HDP (viď Graf 4).  

 
Neskôr by začala pôsobiť na opätovný nárast dlhu demografia a o 50 rokov by dlh v základnom 

scenári (t.j. bez dôchodkovej reformy) dosiahol 271,8 % HDP. Ide o hypotetický scenár, keďže 

trhy by prestali financovať potreby Slovenska už pri významne nižších úrovniach dlhu. 

Odklon štátu od kredibilnej fiškálnej politiky a rastúce riziko jeho platobnej neschopnosti vedie 

totiž ku nárastu úrokových sadzieb vo forme rizikových prirážok. Z pohľadu dlhodobej 

udržateľnosti je preto kľúčové zabezpečiť čo najnižšiu úroveň dlhu v súčasnosti, aby sa dlh po 

zohľadnení rizika rastu rizikových prirážok v budúcnosti pohyboval stále na „bezpečnej úrovni“. 

 

Graf 4: Projekcia vývoja dlhu v základnom 
scenári (% HDP) 

 Graf 5: Semafor bezpečnej úrovne dlhu 
(% HDP) 

 

 

 

 
Zdroj: RRZ 

 

Podľa modelových predpokladov (a bez dôchodkovej reformy) by horná hranica bezpečnej 

úrovne dlhu pre rok 2021 dosiahla hladinu 53 percent HDP. Dlhodobejšie prekračovanie 

miery zadlženia výrazne nad túto úroveň je spojené so zvýšeným rizikom pádu do 
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neinvestičného pásma, pokiaľ sa neuskutočnia dodatočné reformy vedúce k zlepšeniu dlhodobej 

udržateľnosti verejných financií. Pokiaľ vlády nevyužijú najbližšie roky slušného 

ekonomického rastu a relatívne stabilných výdavkov súvisiacich so starnutím populácie na 

reformy (najmä reformy dôchodkov, systémov zdravotníctva či dlhodobej starostlivosti) a ďalšie 

zníženie štrukturálneho deficitu, bezpečná miera zadlženia by postupne do roku 2030 

klesla len na 37 % HDP. 

 

Rizikové scenáre zamerané na vyčíslenie dopadov vyššieho rastu cien energií resp. reakcií 

finančných trhov a ECB ukazujú, že plné využitie krátkodobých nadpríjmov štátu z titulu 

vysokej inflácie by mohlo zhoršiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. 

 

V prípade, že investori by začali byť opäť viac citliví na schopnosť krajiny splácať svoje dlhodobé 

záväzky (napr. po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania), tak najmä od roku 2040, by zvýšenie 

rizikovej prirážky mohlo byť zásadným zdrojom nárastu dlhu na neudržateľné úrovne, ešte 

výrazne nad úrovne základného scenára (505% HDP vs. 272% HDP). 

 

Vojna na Ukrajine a vládne opatrenia bez dôchodkovej reformy v roku 2022 zhoršujú dlhodobú 

udržateľnosť  

  

V nadväznosti na novelu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorou sa zaviedli výdavkové limity, 

RRZ po prvýkrát zverejňuje základný scenár vývoja verejných financií a ukazovateľ dlhodobej 

udržateľnosti potrebný na výpočet limitu verejných výdavkov10. Základný scenár vychádza z 

odhadovaného vývoja verejných financií v roku 202211 a zohľadňuje najaktuálnejších oficiálne 

makroekonomické a daňové prognózy, t.j. vrátane prvotného čiastočného odhadu vplyvu vojny 

na Ukrajine, tak ako s ním uvažoval Výbor pre makroekonomické prognózy MF SR. 

Nezohľadňuje však avizovanú dôchodkovú reformu, keďže zatiaľ nebola schválená 

v parlamente. 

 
Za predpokladu naplnenia tohto scenára by ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 

5,38 % HDP, čo by znamenalo vysoké riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou. 

V porovnaní so základným scenárom vychádzajúcim z roku 2021, v ktorom ukazovateľ 

dlhodobej udržateľnosti dosiahol 3,85 % HDP, ide o celkové zhoršenie o 1,53 p.b. Časť zhoršenia 

(príspevok 0,57 p.b.) súvisí s aktualizáciou makroekonomického vývoja, ktorý zohľadňuje 

prvotné vplyvy vojny na Ukrajine, použitím prognóz Výboru pre daňové prognózy a posunutím 

horizontu základného scenára o rok. Zhoršenie ukazovateľa s príspevkom 0,96 p.b. súvisí 

 
10  Základný scenár vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy slúži na to, aby sa stanovila plánovaná hodnota 

štrukturálneho salda, z ktorej vychádza výpočet limitu na jednotlivé roky. Hodnota ukazovateľa dlhodobej 
udržateľnosti potom určuje aktuálnu rizikovosť verejných financií a na základe nej sa stanoví požadované 
zlepšenie štrukturálneho salda v jednotlivých rokoch. Tým sa zabezpečí prepojenie limitu verejných výdavkov 
s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. 

11  Vzhľadom na to, že ide o prvý výpočet limitov a limity sa vypočítavajú neštandardne uprostred volebného 
obdobia, po dohode s MF SR bol zvolený jedinečný prístup11 k odhadu salda v roku 2022. Odhad rešpektuje 
súčasný legislatívny rámec daný schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2022 a z neho vychádzajúci 
aktuálny odhad čerpania výdavkov zo strany MF SR. V prípade ostatných subjektov verejnej správy základný 
scenár vychádza z vývoja v roku 2021 po zahrnutí predpokladov RRZ. 
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s opatreniami vlády zahrnutými v odhade roku 2022 (ide najmä o plné použitie rezerv na 

podporu ekonomiky a legislatívne opatrenia, prijatie opatrení kompenzujúcich infláciu, 

dodatočné investície). Po zohľadnení požiadaviek na zlepšovanie udržateľnosti vyplývajúcich zo 

schválených výdavkových limitov vo výške 0,5 % HDP ročne (1 % HDP kumulatívne za roky 2023 

a 2024) by tak plné využite výdavkových limitov ku koncu roka 2024 len vykompenzovalo 
odhadované zhoršenie udržateľnosti v roku 2022 z dôvodu zahrnutia opatrení vlády.  
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1 Rámec hodnotenia dlhodobej udržateľnosti 

Vypracovanie správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií patrí medzi hlavné úlohy 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stanovené ústavným zákonom o rozpočtovej 

zodpovednosti12. Cieľom správy je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách v dlhodobom 
horizonte, berúc do úvahy súčasné nastavenie politík. Súčasné nastavenie politík z pohľadu 
legislatívy v tejto správe predstavuje legislatívu účinnú ku koncu roka, za ktorý sa dlhodobá 
udržateľnosť vyhodnocuje. Správa o dlhodobej udržateľnosti je publikovaná pravidelne 
k 30. aprílu a vždy do 30 dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery 
vláde. 
 
Metodika vyhodnocovania dlhodobej udržateľnosti verejných financií bola zverejnená 
v novembri 2012 (Diskusná štúdia č 1/2012), pričom všetky predpoklady a postupy výpočtov sú 
detailne uvedené v rámci každej správy, vr. dátového súboru. Dlhodobú udržateľnosť RRZ 
posudzuje v štyroch hlavných rovinách: solventnosti, stability, rastu a spravodlivosti. Vzhľadom 
na komplexnosť hodnotenia RRZ postupne dopĺňala jednotlivé správy o nové analytické 
prístupy, aby bolo možné pokryť všetky roviny udržateľnosti13. 
 
V aktuálnej správe vzhľadom na výnimočnú a neistú situáciu ovplyvnenú pandémiou 
koronavírusu SARS-CoV-2 RRZ vynechala analýzu dlhodobej udržateľnosti z hľadiska 
prepojenia výšky dlhu a ekonomického rastu a tiež z hľadiska medzigeneračnej spravodlivosti. 
V rámci citlivostných scenárov sa Rada zamerala na kvantifikáciu vplyvu viacerých scenárov 
inflačných šokov a vplyvu zvyšovania rizikovej prirážky v reakcii na rastúci dlh na dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií. 
 
Prvýkrát je súčasťou správy aj základný scenár vývoja verejných financií potrebný na výpočet 
limitu verejných výdavkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. Na základe neho a ďalších vstupných údajov od Ministerstva financií SR potom RRZ do 
75 dní od zverejnenia tejto správy vypočíta limity verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 
a predloží ich na rokovanie Národnej rady SR. 
 

  

 
12  Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 
13  Detailnejší prehľad zmien je uvedený v Prílohe 1. 
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2 Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti 
 

Na vyhodnotenie solventnosti SR používa RRZ ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti. Ústavný 
zákon o rozpočtovej zodpovednosti definuje ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti ako rozdiel 
medzi aktuálnou a dlhodobo udržateľnou hodnotou štrukturálneho primárneho salda. 
Vyjadruje, o koľko je potrebné okamžite a trvalo zvýšiť verejné príjmy a/alebo znížiť verejné 
výdavky, aby hrubý verejný dlh v päťdesiatročnom horizonte nepresiahol 50 % HDP, teda hornú 
hranicu stanovenú ústavným zákonom14. 
 
Z dôvodu pomenovania hlavných dôvodov medziročnej zmeny v udržateľnosti bola dlhodobá 
udržateľnosť vyhodnocovaná v dvoch krokoch: 
 

• Pre lepšie medziročné porovnanie15 bolo v prvom kroku aktualizované vyhodnotenie 
dlhodobej udržateľnosti pre rok 2020, zohľadňujúc legislatívu prijatú v roku 2020.  
 

• V druhom kroku bolo štandardné vyhodnotenie dlhodobej udržateľnosti za rok 2021 
so zohľadnením makroekonomických a demografických predpokladov, ktoré v plnej 
miere zohľadňuje doteraz známe dopady pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ale 
neobsahuje predpokladané makroekonomické vplyvy vojny na Ukrajine. Zároveň 
berie do úvahy opatrenia realizované alebo platné ku koncu roka 2021. 

 

2.1 Vývoj ukazovateľa v rokoch 2020 a 2021 
 

Aktualizácia ukazovateľa v roku 2020 
 

V minuloročnej správe z apríla 2021 bol publikovaný ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti 
vychádzajúci z roku 2020. Jeho hodnota na úrovni 5,63 % HDP sa z dôvodu revízie 
východiskového roka a základného scenára upravuje o 1,44 p.b. na 4,18 % HDP16.  
 
• K zlepšeniu ukazovateľa prispela aktualizácia projekcií implicitných záväzkov 

spojených so starnutím populácie (s príspevkom 0,65 p.b.). Najvýraznejší vplyv mala 
zmena v projekcii univerzálneho dôchodkového systému najmä v dôsledku aktualizácie 
strednodobých prognóz na strane výdavkov. Za stredným horizontom sa pozitívne premietla 
úprava predpokladu dlhodobého vývoja rovnovážnej miery nezamestnanosti. V dlhodobom 
horizonte sa vplyvom výrazného zníženia odhadu vývoja skutočných výdavkov na hmotnú 
núdzu dôchodcov do roku 2020 výrazne znížil aj ich odhad do roku 2070. Viac podrobností 
vrátane grafu s príspevkami jednotlivých zmien je uvedených v časti 4.4.1. 

 
• Pozitívny vplyv mala aj aktualizácia výsledkov hospodárenia za rok 2020 (s celkovým 

vplyvom 0,63 p.b.). Deficit verejnej správy sa znížil o 0,7 % HDP najmä vďaka vyššiemu 
výnosu dane z príjmov právnických osôb, čo sa v plnej miere premietlo aj do zlepšenia 
štrukturálneho salda v roku 2020. K zlepšeniu ukazovateľa o 0,12 p.b. prispel aj 

 
14  Horný strop na verejné zadlženie, spolu s ostatnými hranicami dlhových pásiem, sa podľa ústavného zákona 

o rozpočtovej zodpovednosti počas prechodného obdobia od roku 2018 postupne (každý rok o jeden p.b.) zníži 
zo 60 % HDP na 50 % HDP v roku 2027 a v ďalších rokoch zostane na tejto úrovni. 

15  Nakoľko bola uplatnená rovnaká metodika pre oba roky, medziročné rozdiely nie sú ovplyvnené metodikou. 
16  Základný scenár vychádzajúci z roku 2020, vrátane podrobných príspevkov k zmene ukazovateľa dlhodobej 

udržateľnosti, je uvedený v prílohe č. 7. 
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očakávaný vývoj v strednodobom horizonte po zapracovaní aktualizovanej strednodobej 
makroekonomickej prognózy vychádzajúcej zo skutočnosti roku 2020. 

 

Ukazovateľ v roku 2021 
 
Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti za rok 2021 dosiahol 3,85 % HDP, čo znamená, že 
riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou sú, podobne ako v roku 2020, na strednej 
úrovni17. K tomu, aby hrubý verejný dlh SR do roku 2071 pri predpokladanom 
makroekonomickom a demografickom vývoji podľa základného scenára neprekročil horný limit 
daný ústavným zákonom, by bolo potrebné prijať v strednodobom horizonte opatrenia trvalo 
zvyšujúce verejné príjmy a/alebo znižujúce verejné výdavky tak, aby ich výsledný vplyv na saldo 
po zohľadnení makroekonomických efektov fiškálnej politiky dosiahol približne 3,85 % HDP 
(4,1 mld. eur). 
 

Ak by sa počas nasledujúcich 50 rokov udržal rovnaký výsledok hospodárenia (štrukturálne 
primárne saldo) ako v roku 2021, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti by dosahoval 
iba 0,6 % HDP (Graf 1). Udržanie takejto úrovne salda však nie je automatické, keďže na 
dlhodobú udržateľnosť negatívne vplýva najmä budúci nárast výdavkov na dôchodkový systém 
(s príspevkom 1,6 % HDP). Zvýšené výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť prispejú 
k zhoršeniu udržateľnosti o ďalších 1,2 % HDP. Navyše, aj menej priaznivý vývoj verejných 
financií odhadovaný RRZ v základnom scenári už v strednodobom horizonte prispeje 
k zhoršeniu udržateľnosti o 0,5 % HDP. 
 

Graf 1: Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti v roku 2021 (% HDP) 

 
Pozn.: * ide o vplyv počiatočnej rozpočtovej pozície, t.j. štrukturálneho primárneho salda a hrubého dlhu v roku 2021 
VF – verejné financie, Strednodobá časť ZS – položky s vlastnou indexáciou v strednodobej časti základného scenára       Zdroj: RRZ    

 
17  Ukazovateľ do hodnoty 1 % HDP RRZ považuje za miernu odchýlku s nízkou mierou rizika pre dlhodobú 

udržateľnosť. Táto hranica zodpovedá neistote spojenej s dlhodobými projekciami, keď z dôvodu štandardnej 
aktualizácie predpokladov alebo zlepšovania metodológie môže dochádzať k väčšej zmene ukazovateľa. 
Ukazovateľ vo výške medzi 1 – 5 % HDP predstavuje podľa RRZ stredné riziko. Ukazovateľ nad 5 % HDP RRZ 
považuje za vysoké riziko pre dlhodobú udržateľnosť. 

Lepší vývoj rozpočtu 
(štrukturálneho salda) 
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Zmena ukazovateľa medzi rokmi 2020 a 2021 
 
V medziročnom porovnaní sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti zlepšil o 0,33 % HDP 
(Graf 2). Najväčší pozitívny vplyv (príspevok 1,2 p.b.) malo zníženie štrukturálneho 
deficitu verejnej správy v roku 2021. Štrukturálny deficit sa v roku 2021 voči NPC scenáru 
zlepšil z 2,9 % HDP na 1,9 % HDP (Box 1). 
 

Graf 2: Príspevky k zmene ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti medzi rokmi 2020 a 2021 
(% HDP) 

 
Pozn.: SD - strednodobý vplyv, DD - dlhodobý vplyv                                                                                                                           Zdroj: RRZ 

 
Opačný vplyv má odhadovaný horší vývoj verejných financií v strednodobom horizonte 
s príspevkom 0,49 p.b. Toto zhoršenie súvisí sčasti aj s tým, že niektoré položky prispievajúce 
k zlepšeniu štrukturálneho salda v roku 2021 majú dočasný charakter a nepremietnu sa do 
celého horizontu projekcií (dotácie na zelenú a hnedú elektrinu, príjmy z dividend – Box 1). 
 
K zhoršeniu ukazovateľa o 0,11 p.b. prispelo zavedenie príspevku na skrátenú prácu od 
marca 2022, tzv. kurzarbeit. Odhadovaný negatívny vplyv súvisí s tým, že podpora sa bude 
vyplácať zo systému sociálneho zabezpečenia pri splnení zákonom stanovených podmienok, 
pričom celkové odvodové zaťaženie – a teda objem financovania - sa nemení18. 
 
Posun päťdesiatročného horizontu projekcií o jeden rok do roku 2071 a posun potrebnej 
konsolidácie o jeden rok (do roku 2022) zhoršili ukazovateľ o 0,21 p.b. Ostatné faktory (výdavky 
na dlhodobú starostlivosť a dôchodkový systém ozbrojených zložiek) mali celkovo mierne 
negatívny vplyv vo výške 0,06 p.b.  
 
 

 
18  Zamestnávateľ bude platiť za stanovený okruh zamestnancov poistné na financovanie podpory v čase skrátenej 

práce do základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Sadzba poistného na financovanie tejto podpory bude 
vo výške 0,5 % vymeriavacieho základu, o ktorú sa zároveň zníži sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti. 
To znamená, že odvodové zaťaženie v sociálnom poistení zostáva pre zamestnávateľa zachované v prípade 
zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ platí poistné na poistenie v nezamestnanosti. 
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Graf 3: Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti (% HDP) 

 
 Zdroj: RRZ 

 

Box 1: NPC scenár – vyhodnotenie roku 2021 
 

 
Vyhodnotenie vývoja verejných financií voči scenáru nezmenených politík môže za istých 
predpokladov naznačiť rozsah medziročnej zmeny ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. Platí to najmä 
v prípade, keď medzi základným scenárom z roku t-1 a základným scenárom z roku t nedochádza 
k významným zmenám v projekcii výdavkov spojených so starnutím populácie a implicitných záväzkov 
(t.j. neboli prijaté opatrenia, ktoré by ich ovplyvnili), nemenia sa elasticity daní v strednodobej časti 
a medziročne nedochádza k výrazným zmenám v zložení príjmov a výdavkov verejnej správy. Zároveň 
ani posun 50-ročného horizontu projekcií o ďalší rok nemá významné vplyvy na ukazovateľ. 

 
Z porovnania scenára nezmenených politík na rok 2021 (z apríla 2022) so skutočným výsledkom 
verejných financií za rok 2021 vyplýva, že došlo k zlepšeniu štrukturálneho salda o 1 % HDP (Tab 1), 
čo prispelo k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. Významná časť zlepšenia štrukturálneho 
salda spočívala vo vyšších daňových a odvodových príjmoch v kombinácii so slabším čerpaním 
eurofondov (príspevok daní a úspor vo výdavkoch na spolufinancovanie dosahuje 0,8 p.b.). Vyššie 
daňové príjmy vyplynuli aj z priaznivejšieho vývoja makroekonomických základní daní (konečná 
spotreba domácností, mzdová báza), ale aj vyššej miery inflácie v porovnaní s predpokladmi scenára 
nezmenených politík19. Na druhej strane výdavky rozpočtu prispeli k zhoršeniu štrukturálneho salda 
o 0,2 p.b. Nárast bežných výdavkov bol čiastočne tlmený nižším čerpaním kapitálových výdavkov.  

 
Časť zlepšenia štrukturálneho salda (príspevok 0,3 p.b.) spôsobili dočasné faktory, ktoré sa 
nepremietnu do zlepšenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti20. Ide konkrétne o pozitívny 
vplyv dotácií na zelenú a hnedú energiu, ktorých vplyv medzi jednotlivými rokmi na saldo kolíše 
a v dlhodobom horizonte RRZ predpokladá, že budú mať neutrálny vplyv na saldo. Druhým faktorom 
boli príjmy z dividend, ktoré boli v roku 2021 vo výrazne vyššej sume ako v predchádzajúcom roku, 
pričom od roku 2022 by mali opäť klesnúť približne na úroveň spred roka 2021. 
 
 
 

 
19  Scenár nezmenených politík na rok 2021 prvýkrát zostavila RRZ v apríli 2021 na základe v tom čase aktuálnej 

makroekonomickej prognózy a údajov (makroekonomické ukazovatele, verejné financie) zverejnených 
Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) za rok 2020. V apríli 2022 ho RRZ zaktualizovala o revidované údaje ŠÚ SR. 

20  Tieto faktory síce zvyšujú príspevok východiskovej fiškálnej pozície k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej 
udržateľnosti, ale budú mať negatívny vplyv v strednodobej časti základného scenára v porovnaní 
s východiskovým rokom 2021. 
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Tab 1: Príspevky k zmene štrukturálneho salda v roku 2021 

  mil. eur % HDP 

1. Štrukturálne saldo roka 2021 - NPC 2020 (apríl 2022) -2 792 -2,9 

2. Štrukturálne saldo roka 2021 - skutočnosť (apríl 2022) -1 838 -1,9 

3. Rozdiel (2-1) 954 1,0 

Príspevky:   

Daňové a odvodové príjmy 501 0,5 

Ostatné príjmy  87 0,1 

Spolufinancovanie 295 0,3 

Úrokové náklady 17 0,0 

Bežné výdavky -534 -0,5 

 - mzdové výdavky -375 -0,4 

 - ostatné bežné výdavky -159 -0,2 

Kapitálové výdavky 283 0,3 

Položky neovplyvňujúce dlhodobú udržateľnosť 304 0,3 

 - dotácie na zelenú a hnedú energiu 158 0,2 

 - dividendy (odhadovaný pokles po roku 2021) 146 0,2 

Pozn.: (+) zlepšuje saldo a (-) zhoršuje saldo Zdroj: RRZ 
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3 Východiskový rok 
 
Prvým krokom pre posúdenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií je zhodnotenie 
výsledku hospodárenia verejného sektora za predchádzajúce obdobie prostredníctvom 
vyčíslenia výšky štrukturálneho primárneho salda21 a aktuálnej výšky hrubého dlhu 
verejnej správy22.  
 
V čase zverejnenia správy o dlhodobej udržateľnosti sú k dispozícii len predbežné údaje23 
za predchádzajúci rok a viaceré relevantné informácie absentujú. Definitívne údaje 
o hospodárení verejnej správy a ďalšie informácie o ostatných upravujúcich položkách 
(napr. hospodárenie štátnych podnikov) je tak možné zahrnúť do správy až pri jej aktualizácii 
v nasledujúcom roku. Táto časť správy hodnotí výsledky roka 2021, aktualizácia roka 2020 
je uvedená v Prílohe 2. 
 

3.1 Štrukturálne primárne saldo v roku 2021 
 

V roku 2021 dosiahlo štrukturálne primárne saldo verejného sektora24 hodnotu 
0,7 % HDP, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku25 zlepšenie o 0,8 % HDP. 
K zlepšeniu prispeli najmä vyššie daňové príjmy a nečerpanie kapitálových výdavkov.  
 
Verejná správa hospodárila v roku 2021 v metodike ESA2010 deficitne na úrovni 
6,0 mld. eur, čo predstavuje 6,2 % HDP a medziročné prehĺbenie salda o 0,7 % HDP. 
Pretrvávajúca epidemiologická situácia si vyžadovala zvýšené jednorazové výdavky na podporu 
ekonomiky a potrebu financovania nákladov spojených s bojom s pandémiou. Po zohľadnení 
jednorazových vplyvov, cyklu, a úrokových nákladov dosiahol štrukturálny primárny deficit 
verejnej správy 0,8 % HDP, čo je oproti predchádzajúcemu roku lepší výsledok až o 1,0 % 
HDP. 
 
 
 
 

 
21  Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti definuje štrukturálne primárne saldo ako hodnotu salda rozpočtu 

verejnej správy upravenú o vplyv hospodárskeho cyklu, jednorazové vplyvy, náklady na správu dlhu verejnej 
správy (úroky), hospodárenie podnikov štátnej správy, podnikov územnej samosprávy a Národnej banky 
Slovenska. 

22  Hrubý dlh verejnej správy zodpovedá maastrichtskej definícii dlhu. Zverejňuje ho Eurostat v rámci notifikácie 
deficitu a dlhu. 

23  Predbežné údaje za hospodárenie verejnej správy v roku 2021 (tzv. jarná notifikácia) zverejnil Eurostat 
dňa 22. apríla 2022. 

24  Na účely správy o dlhodobej udržateľnosti sa pod verejným sektorom rozumie verejná správa spoločne s NBS 
a štátnymi podnikmi, keďže zákon o rozpočtovej zodpovednosti takýto pojem nedefinuje. 

25  Keďže zmena štrukturálneho primárneho salda upravená o výsledky hospodárenia štátnych podnikov a NBS 
neobsahuje dlhodobé efekty opatrení (napríklad náklady na implementáciu kapitalizačného piliera dôchodkového 
systému) nie je zmenu štrukturálneho salda vhodné porovnávať a používať tak ako sa používa pri hodnotení 
rozpočtu. Tento indikátor je len jedným zo vstupov pre výpočet indikátora dlhodobej udržateľnosti a vyjadruje 
aktuálnu rozpočtovú pozíciu bez zohľadnenia dlhodobých vplyvov. Tie sú súčasťou základného scenára 
prezentovaného v ďalšej časti materiálu. Až kombináciou štrukturálneho primárneho salda vyčísleného v tejto 
kapitole a základného scenára je možné vypočítať ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý zohľadňuje všetky 
vplyvy zvyčajne zahrňované aj do výpočtu zmeny štrukturálneho salda v rámci hodnotenia rozpočtov. 
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Tab 2: Štrukturálne primárne saldo v roku 2021   
  

  2021 2021 2020 2021-2020 

  % HDP mil. eur % HDP % HDP 

A. Hospodárenie verejnej správy  -6,2 -5 973 -5,5 -0,7 

(-) Cyklická zložka  -0,5 -510 -0,7 0,2 

(-) Jednorazové efekty26 -3,7 -3 626 -1,8 -1,9 

(-) Vplyv platených úrokov -1,1 -1 083 -1,2 0,1 

B. Štrukturálne primárne saldo verejnej správy -0,8 -755 -1,8 1,0 

(+) Výsledok hospodárenia štátnych podnikov 0,4 426 0,5 0,0 

(+) Výsledok hospodárenia NBS 0,1 63 0,0 0,0 

(-)  Dividendy prijaté do rozpočtu verejnej správy 0,4 435 0,3 0,2 

C. Štrukturálne primárne saldo (vrátane št. podnikov a NBS) -0,7 -700 -1,6 0,8 

Poznámka: pri výpočte je potrebné vziať do úvahy vplyv zaokrúhľovania 
  

Zdroj: RRZ, MF SR 

 
 
Pohľad na hospodárenie verejného sektora dopĺňajú štátne podniky27 a Národná banka 
Slovenska (NBS). Centrálna banka vykázala v roku 2021 zisk 63 mil. eur (0,1 % HDP). Podľa 
predbežných odhadov hospodárili štátne podniky v roku 2021 so ziskom vo výške 426 mil. eur 
(0,4 % HDP), čo je mierne pod úrovňou predchádzajúceho roka28. Hospodárenie štátnych 
podnikov, po zohľadnení príjmov z dividend29, a NBS malo v roku 2021 pozitívny vplyv na zmenu 
štrukturálneho primárneho salda verejného sektora vo výške 0,1 % HDP. 
 

Nižšie umiestnený Graf 4 porovnáva vývoj štrukturálneho primárneho salda verejnej správy 
a verejného sektora v rokoch 2011 až 2021. Graf 5 ilustruje vývoj faktorov ovplyvňujúcich 
štrukturálne primárne saldo verejného sektora v týchto rokoch. Kvôli lepšej porovnateľnosti 
výsledkov boli pôvodne vypočítané štrukturálne saldá podľa metodiky RRZ v rokoch 2011 až 2015 
upravené o aktuálne jednorazové vplyvy a revidované saldá VS (v dôsledku prechodu z metodiky 
ESA95 na ESA2010, preklasifikovania vybraných štátnych podnikov do sektora VS a iných úprav).  
 
 
 

 
26  Jednorazové efekty predstavujú opatrenia (pod kontrolou vlády) a transakcie (mimo kontroly vlády) s dočasným 

rozpočtovým vplyvom, ktoré nevedú k trvalej zmene rozpočtovej pozície (podrobnejšie v Prílohe 3). 
27  Pri výpočte predpokladaného hospodárenia štátnych podnikov v roku 2020 sa vychádzalo z prílohy schváleného 

Rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 (podniky štátnej správy; podniky MH Manažmentu nie sú súčasťou 
zoznamu), v ktorej podniky uviedli predpokladaný výsledok hospodárenia na nasledujúce roky. Výsledok 
hospodárenia bol vážený na základe majetkovej účasti štátnej správy v danom subjekte. Aktualizácia výsledkov 
štátnych podnikov v roku 2020 vychádzala zo Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2020 a registra účtovných 
závierok. Detailne sú výsledky hospodárenia štátnych podnikov uvedené v Prílohe 4.  

28  Predložené výkazy o hospodárení podnikov s majetkovou účasťou štátu indikujú mierne vyššiu ziskovosť v roku 
2021. Predpokladané hospodárenie podnikov MH Manažmentu v roku 2021 nie je zahrnuté, nakoľko tieto vo 
svojich podkladoch neuviedli očakávané hospodárenie na nasledujúce obdobie. 

29  Príjmom rozpočtu verejnej správy sú aj dividendy od štátnych podnikov. Keďže výsledky hospodárenia štátnych 
podnikov sú zahrnuté do výpočtu štrukturálneho primárneho salda, vzájomné vzťahy medzi rozpočtom 
a štátnymi podnikmi je potrebné vylúčiť (celkovo majú neutrálny vplyv, keďže dividendy sú príjmom rozpočtu 
a súčasne výdavkom štátnych podnikov). Príjmy z dividend sú podrobne uvedené v Prílohe 5. 
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Graf 4: Vývoj štrukturálneho primárneho 
salda verejnej správy a verejného sektora 

v rokoch 2011-2021 (% HDP) 

 Graf 5: Faktory ovplyvňujúce štrukturálne 
primárne saldo verejného sektora v rokoch 
2011-2021 (% HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ   Zdroj: RRZ  

 

Graf 6 naznačuje, že výsledky vývoja rozpočtu v roku 2021 viedli k 2. najväčšiemu zlepšeniu 

(zmena salda verejnej správy), k čomu prispeli najmä neminuté vyššie daňové príjmy a 

nečerpanie kapitálových výdavkov. Ak zohľadníme aj hospodárenie zvyšku verejného sektora 

v minulom roku bol dopad 3. najvyšší. 
 

Graf 6: Vývoj medziročnej zmeny štrukturálneho primárneho salda v rokoch 2012-
2021 (% HDP) 

 
Zdroj: RRZ  

 

3.2 Dlh verejnej správy v roku 2021 
 
Hrubý dlh verejnej správy ku koncu roka 2021 dosiahol úroveň 63,1 % HDP. Medziročne 
tak došlo jeho k nárastu o 3,3 percentuálne body. Výrazne nižší medziročný nárast hrubého 
dlhu za rok 2021, oproti predchádzajúcemu obdobiu (11,6 p.b.), súvisí s obnovením hospodárskej 
aktivity. Úroveň hrubého dlhu verejnej správy aj v roku 2021 zostala v najvyššom sankčnom 
pásme30, vyplývajúceho z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.  

 
30  V súčasnosti plynie 24 mesačná výnimka (do apríla 2023) z uplatnenia prísnejších sankcií dlhovej brzdy z dôvodu 

schválenia programového vyhlásenia a vyslovenia dôvery vláde. V roku 2021 došlo k zmrazeniu platov členov vlády 
a vláda predložila NR SR opatrenia na zníženie hrubého dlhu. 
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Graf 7: Vývoj dlhu verejnej správy v rokoch 2000-2021 (% HDP)  

 

*Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Zdroj: ŠÚ SR, RRZ 

**-hodnoty v roku 2021 za predpokladu zachovania podielu likvidity na hrubom dlhu na priemernej úrovni  

 
Čistý dlh za rok 2021 dosiahol na 51,3 % HDP. Oproti roku 2020, kedy došlo 
k výraznému navýšeniu hotovostnej rezervy až o 5,3 % HDP, išlo len o mierny nárast, ktorý 
predstavoval 1,7 percentuálneho bodu. Negatívny vplyv medziročne vyššieho primárneho 
deficitu bol kompenzovaný pozitívnym vplyvom ekonomického rastu (efekt menovateľa). 
V priebehu roka 2021 už na svetových trhoch nebola prítomná tak výrazná miera neistoty, aby 
bolo potrebné ďalej výrazne zvyšovať likviditu zo strany štátu. Percentuálny podiel hotovostnej 
rezervy na hrubom dlhu dosiahol 18,7 % a medziročne sa zvýšil o 1,8 p.b31. Ak by tento podiel 
dosiahol svoju priemernú úroveň za roky 2005-2020, hrubý dlh by bol nižší o 4,1 % HDP. 
Za predpokladu priaznivého makroekonomického vývoja v budúcnosti sa očakáva postupné 
konvergovanie tohto indikátora bližšie k priemerom za minulé obdobia, čo bude brzdiť nárast 
hrubého dlhu v porovnaní s čistým.  
 

Tab 3: Vývoj dlhu VS v rokoch 2020 a 2021 (v mil. eur) 

  2020 2021 zmena 

Hrubý dlh VS 55 012 61 259 6 247 

- v % HDP 59,7 63,1 3,3 

Čistý dlh VS 45 702 49 816 4 115  

- v % HDP 49,6 51,3 1,7 

Likvidné finančné aktíva 9 311 11 443 2 133 

- v % HDP 10,1 11,8 1,7 

  
Zdroj: RRZ, Eurostat 

 

  

 
31  K zvýšeniu hotovostnej rezervy v roku 2021 prispel nárast vkladov dobrovoľných klientov Štátnej pokladnice, ktoré 

nie sú subjektmi verejnej správy (ide napríklad o niektoré podniky s majetkovou účasťou štátu). 
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4 Základný scenár 
 
Základný scenár vývoja verejných financií32 ilustruje dôsledky súčasných politík platných ku 
koncu roka 2021 na saldo a dlh verejnej správy v dlhodobom horizonte pri očakávanej zmene 
demografických a makroekonomických parametrov. Zostavuje sa na obdobie najbližších 
50 rokov od poslednej známej skutočnosti a je nevyhnutným predpokladom na určenie 
ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. Základný scenár prezentovaný v tejto správe 
vychádza z roku 2021 a zachytáva vplyv pandémie koronavírusu na dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií, nezohľadňuje však dôsledky vplyvov vojny na Ukrajine.  
 
Keďže dlhodobé projekcie sú spojené s vysokou mierou neistoty, pri zostavovaní základného 
scenára je potrebné transparentne uviesť všetky použité informácie a predpoklady. K jeho 
vyčísleniu je potrebné pripraviť (i) demografické prognózy, (ii) makroekonomické prognózy, 
(iii) strednodobý scenár verejných financií, (iv) projekciu príjmov a výdavkov citlivých 
na starnutie populácie a (v) iných implicitných a podmienených záväzkov.  
 

4.1 Demografické projekcie 
 
Dlhodobé demografické projekcie sú, podobne ako iné dlhodobé projekcie, spojené s väčšou 
mierou neistoty. Na druhej strane, špecifikom demografických prognóz je skutočnosť, že 
súčasná štruktúra populácie vo veľkej miere predurčuje štruktúru populácie najbližšie 
desaťročia. Väčšia miera neistoty pri demografických projekciách sa týka skôr veľkosti populácie 
ako jej štruktúry. Z pohľadu vplyvu na verejné financie má však rozhodujúci vplyv práve veková 
štruktúra populácie. 
 
Demografické projekcie RRZ33 sú zostavené pomocou údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) 
vrátane roku 202134 a demografických projekcií Európskej komisie (EUROPOP2019). Kým prvý 
zdroj údajov slúži ako východiskový rok projekcie základného scenára, druhý poskytuje 
predpoklady o dlhodobom trendovom vývoji jednotlivých demografických ukazovateľov. 
S cieľom čo najlepšie zachytiť aktuálny demografický vývoj bol do demografických projekcií 
zohľadnený aj celoročný odhad negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 za rok 2022. 
 
V porovnaní s predchádzajúcou správou o dlhodobej udržateľnosti došlo ku viacerým úpravám:  

 

• aktualizácia údajov východiskového roka 2021, pričom údaje za tento rok boli ovplyvnené 
jednak prebiehajúcou pandémiou choroby COVID-19 ako aj zmenou počtu obyvateľov 
súvisiacou so sčítaním obyvateľstva v roku 2021. 

 

 
32  Zákon o rozpočtovej zodpovednosti definuje základný scenár ako dlhodobú prognózu príjmov a výdavkov verejnej 

správy, ktorá zohľadňuje budúci hospodársky a demografický vývoj v Slovenskej republike, aktuálny stav 
právneho poriadku, pričom v záväzkoch verejnej správy sú zahrnuté aj implicitné a podmienené záväzky verejnej 
správy. 

33  Demografické projekcie RRZ sú vytvorené komponentnou metódou. Populácia je rozdelená podľa pohlavia a veku 
(vekové kohorty 0 až 100+), pričom vývoj pre jednotlivé vekové kohorty sa zostavuje po komponentoch (úhrnná 
plodnosť, úmrtnosť a migračné saldo). 

34 Údaje za rok 2021 boli zverejnené koncom marca 2022. 
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• pokračovanie pandémie bolo zohľadnené aj v strednodobom horizonte vo vývoji úmrtnosti 
a úhrnnej plodnosti: 
 
o pravdepodobnosti úmrtia: negatívny vplyv pandémie bol predĺžený aj do roku 2022. 
V porovnaní s rokom 2021 je však odhadovaný vplyv COVID-19 výrazne nižší, na úrovni 
približne 3100 úmrtí (pre porovnanie, v roku 2021 podľa údajov ŠÚ SR zomrelo na COVID-
19 približne 15-tisíc osôb). RRZ v základnom scenári nepredpokladá negatívny vplyv 
pandémie na úmrtnosť po roku 2023, čo sa prejaví na návrate projektovanej strednej dĺžky 
života na predpandemickú úroveň (Graf 8 a Graf 9). Vývoj pravdepodobností úmrtia 
v najbližších rokoch je však spojený s pomerne veľkou mierou neistoty vzhľadom na viaceré 
faktory, ktoré ho môžu ovplyvniť (Box 2). 
 

 
o úhrnná plodnosť: vzhľadom na to, že minuloročný predpoklad RRZ o negatívnom 
vplyve pandémie na úhrnnú mieru plodnosti sa v roku 2021 nepotvrdil, aktualizovaná 
projekcia vychádza zo skutočnej miery plodnosti v roku 2021, pričom v ďalších rokoch sa 
vyvíja v súlade s dlhodobými predpokladmi projekcií Európskej komisie (EUROPOP2019).  

 
Graf 10: Úhrnná miera plodnosti (počet detí 
na ženu) – vývoj do roku 2071 

 Graf 11: Úhrnná miera plodnosti (počet detí 
na ženu) – vývoj do roku 2030 

 

 

 
Zdroj: RRZ, Eurostat, ŠÚ SR   Zdroj: RRZ, Eurostat, ŠÚ SR  

Graf 8: Stredná dĺžka života pri narodení 
– vývoj do roku 2071 

 Graf 9: Stredná dĺžka života pri narodení 
– vývoj do roku 2030 

 

 

 
Zdroj: RRZ, Eurostat, ŠÚ SR   Zdroj: RRZ, Eurostat, ŠÚ SR  
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Aj naďalej platí, že vzhľadom na súčasnú vekovú štruktúru populácie, predlžujúcu sa dĺžku 
života a dlhodobo nízku mieru plodnosti, bude do roku 2071 Slovensko čeliť jednej 
z najvýraznejších populačných zmien v rámci celej Európy, a teda bude patriť ku krajinám, ktoré 
zostarnú najviac. Už približne o 29 rokov bude slovenská spoločnosť z pohľadu vekovej štruktúry 
vyzerať ako tá japonská v súčasnosti (Graf 12). 
 

Graf 12: Index závislosti starých ľudí* 

 
*počet starých (vek 65+) na 100 mladých (vek 15 – 64) Zdroj: RRZ, Eurostat, ŠÚ SR, UN  

 

Box 2: Neistota vo vplyve pandémie na strednú dĺžku života v budúcnosti 
 

Vývoj strednej dĺžky života35 v nasledujúcom období je spojený s výraznou mierou neistoty z viacerých 
dôvodov: 
 

• Základný scenár zahŕňa projekciu celého priebehu jarnej vlny pandémie, pričom zároveň 
predpokladáme, že pôjde o poslednú pandemickú vlnu. V prípade novej vlny pandémie, napr. 
na jeseň, tak môže v dôsledku dodatočných úmrtí stredná dĺžka života v roku 2022 dosiahnuť 
nižšiu úroveň oproti predpokladom základného scenára. 

• Viaceré zahraničné štúdie36 ukazujú, že pravdepodobnosť úmrtia osôb s ťažkým priebehom 
ochorenia je vyššia v nasledujúcich mesiacoch po prekonaní ochorenia, v porovnaní s osobami, 
ktoré COVID-19 neprekonali. Nadpriemerná mortalita osôb po prekonaní tejto choroby by 
mohla viesť k dodatočným úmrtiam a nižšej strednej dĺžke života oproti predpokladom 
základného scenára. 

• Ďalšie štúdie37 poukazujú na vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení a iných zdravotných 
problémov u osôb, ktoré prekonali COVID-19. V prípade zvýšenej incidencie ochorení, a ak ich 
progresia v budúcnosti povedie k vyššej mortalite, stredná dĺžka života môže byť nižšia oproti 
predpokladom základného scenára. 

• Dodatočné úmrtia nad rámec predpokladov základného scenára môžu nastať aj v dôsledku 
odkladania neurgentnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie jednak z kapacitných 

 
35  Prierezových pravdepodobností úmrtia. 
36  Bhaskaran K, et. al. Overall and cause-specific hospitalisation and death after COVID-19 hospitalisation in England: 

A cohort study using linked primary care, secondary care, and death registration data in the OpenSAFELY platform. 
PLoS Med. 2022 Jan 25. Ayoubkhani D, et. al. Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with covid-
19: retrospective cohort study. BMJ. 2021 Mar 31. 

37  Xie Y, et. al. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med. 2022 Mar;28. Al-Aly Z, et. al. High-
dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature. 2021 Jun. 
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dôvodov zdravotníckych zariadení dominantne zameraných na pandémiu, ako aj odkladania 
návštev lekára z obavy ochorenia na COVID-19. Ide napríklad o odloženie preventívnych 
prehliadok alebo screeningu rakoviny, v dôsledku čoho môžu byť nové prípady odhalené až 
v pokročilom štádiu ochorenia. To môže viesť k nižšej strednej dĺžke života oproti 
predpokladom základného scenára. 

• Na druhej strane, rizikovými faktormi pre hospitalizácie a úmrtie v dôsledku ochorenia 
COVID-19 sú chronické38, kardiovaskulárne39 a iné40 ochorenia. Ak na ochorenie vo väčšej 
miere predčasne zomierali osoby s nadpriemerným rizikom úmrtia (aj bez vplyvu COVID-19), 
priemerná mortalita môže byť nižšia oproti predpokladom základného scenára, resp. môže 
dôjsť k čiastočnej kompenzácii vyššie uvedených vplyvov na strednú dĺžku života. 

 

 

4.2 Makroekonomické prognózy 
 

Makroekonomický vývoj v základnom scenári je založený na strednodobej prognóze 
RRZ z februára 2022 a vychádza z predpokladov nezmenených politík z východiskového roka 
202141, najmä z dôvodu konzistentnosti porovnávania fiškálnych politík na medziročnej báze. 
Prognóza RRZ bola zostavená ešte pred vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, a teda 
nezohľadňuje dôsledky vplyvov vojny42. 

 
Tab 4: Makroekonomické predpoklady základného scenára (v %) 

Ukazovateľ (v %)  
Skut.  

Makroekonomická prognóza - 
scenár nezmenených politík  

Projekcia RRZ 

2021  2022  2023  2024  2025  2030  2050  2071  

HDP, reálny rast  3,0 3,5 4,5 1,4 2,6 2,3 0,9 1,3 
Inflácia, priemerná ročná; CPI  3,2 7,6 4,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,0 
Reálna mzda, rast  3,6 -0,2 2,7 3,0 3,3 2,6 2,1 1,5 
Zamestnanosť, rast  -0,6 1,1 0,9 0,4 0,3 -0,3 -1,1 -0,2 

Zdroj: RZZ, ŠÚ SR, EK 

Vyhliadky ekonomickej aktivity sú založené na predpoklade stabilizácie epidemiologickej 
situácie s príchodom variantu Omikron, ktorý umožnil postupné uvoľňovanie opatrení. 
Ekonomické efekty pandémie by podľa prognózy mali slabnúť. Problém nedostatku súčiastok 
v priemysle, spôsobený narušenými dodávateľskými reťazcami, by mal podľa strednodobej 
prognózy odznieť už v druhej polovici roka 2022. Ďalším dôležitým faktorom pre naplnenie 
prognózy je včasná príprava a realizácia projektov z dostupných EÚ zdrojov. Potenciál 
ekonomiky bol v roku 2021 ovplyvnený poklesom produktivity vyplývajúcim z pandemického 
šoku, ekonomika podľa prognózy bude v tomto roku fungovať blízko svojho potenciálu. Ceny 

 
38  Nikoloski Z, et. al. Covid-19 and non-communicable diseases: evidence from a systematic literature review. BMC 

Public Health. 2021 Jun 5.  
39  Hessami A, et.al. Cardiovascular diseases burden in COVID-19: Systematic review and meta-analysis. Am J Emerg 

Med. 2021 Aug. 
40  Wolff D, et. al. Risk factors for Covid-19 severity and fatality: a structured literature review. Infection. 2021 Feb. 
41  "Ekonomika zrýchľuje napriek inflácii, rizikom je vojnový konflikt a slabšie čerpanie EÚ fondov", 

Makroekonomický komentár 2022/1, 21.2.2022 
42  Najaktuálnejšie makroekonomické prognózy z marca 2022 neboli pri zostavení základného scenára 

vychádzajúceho z roku 2021 zohľadnené, keďže obsahujú vplyvy vojny na Ukrajine, ktorá začala vo februári 2022.   
Jej vplyv na udržateľnosť sa v zmysle platnej metodiky prejaví až v hodnotení roku 2022.  
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energetických komodít, najmä plynu, sa výrazne zvýšili už pred vypuknutím vojnového 
konfliktu na Ukrajine. Inflácia v prognóze z februára vyvrcholí v roku 2022. 
Graf 13: Rast HDP a uzatvorenie produkčnej 
medzery za horizontom strednod. prognózy 

 Graf 14: Porovnanie vývoja pracovnej sily 
oproti minuloročnej projekcii (zmena v %) 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 

 
V dlhodobom období (po ukončení strednodobého horizontu a prechodného obdobia43) sa 
predpokladá, že vývoj ekonomiky kopíruje svoje potenciálne hodnoty. Dlhodobý rast celkovej 
produktivity faktorov (TFP) vychádza z predpokladov Európskej komisie44. V predpokladoch EK 
bude slovenská ekonomika naďalej konvergovať ku krajinám EÚ prostredníctvom rýchlejšieho 
rastu produktivity45, odhady vývoja celkovej produktivity sú však spojené s výraznou neistotou.  

 
Graf 15: Nárast inflácie oproti minuloročnej 
projekcii v strednodobom horizonte 

 Graf 16: Úzke hrdlá dočasne zabrzdili reálnu 
konvergenciu v produktivite (TFP)  

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 

 
43  Za horizontom strednodobej prognózy je potrebné vhodne prepojiť strednodobú predikciu s dlhodobými 

projekciami. Na tento účel je potrebné v prechodnom období do roku 2029 dosiahnuť v projekcii konvergenciu 
hodnôt HDP a miery nezamestnanosti k rovnovážnym hodnotám, teda k potenciálnemu HDP a NAIRU. V prípade, 
ak by strednodobá predikcia končila na rovnovážnych hodnotách, tento krok by nebol potrebný. 

44  The 2021 Ageing Report, Európska Komisia, máj 2021. 
45  TFP na dlhodobom horizonte postupne konverguje od svojho tempa v strednodobej predikcii k hodnote rastu 1 % 

za rok. 
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V základnom scenári bude dlhodobý rast HDP postupne spomaľovať najmä pod vplyvom 
negatívneho výhľadu vývoja pracovnej sily (starnutie populácie) a za horizontom roka 2040 by 
slovenská ekonomika mohla rásť v rozmedzí 0,9 až 1,3 %.  
 

4.3 Strednodobý scenár bez zmeny politík 

 
Základom zostavenia strednodobej časti základného scenára je postup popísaný v diskusnej 
štúdii RRZ46. V porovnaní so správou z apríla 2021 došlo k jednej metodickej zmene. Keďže 
niektoré nedaňové príjmy (dividendy, emisné kvóty, tržby NDS a príjmy z odvodu z hazardu) sa 
stali predmetom hodnotenia Výboru pre daňové príjmy, namiesto zjednodušenej indexácie 
týchto položiek sa v základnom scenári používa vlastný odhad RRZ (podobne, ako je to v prípade 
daňových príjmov prognózovaných výborom). 
 

Východiskom je strednodobá makroekonomická prognóza za predpokladu nezmenených 
politík, z ktorej vychádza prognóza daňových príjmov a indexácia vybraných položiek 
v strednodobej časti základného scenára.  
 

Tab 5: Strednodobá časť základného scenára (% HDP) 

  2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025 

  skutočnosť úpravy* upravené scenár scenár scenár scenár 

PRÍJMY 40,7 -0,1 40,6 40,5 40,7 39,9 39,6 

Daňové príjmy 19,7 -0,1 19,7 19,5 19,3 19,2 19,1 

Sociálne a zdrav. odvody 16,1 -0,1 16,0 15,8 15,7 16,0 16,2 

Nedaňové príjmy 3,3 0,2 3,5 3,2 3,1 3,0 2,9 

 - z toho príjmy z majetku 0,7 0,0 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 

Granty a transfery 1,6 -0,1 1,4 1,9 2,5 1,7 1,4 

 - z toho EÚ fondy 1,0 -0,1 0,9 1,4 2,0 1,2 1,0 

VÝDAVKY 46,8 -3,8 43,0 43,2 42,7 42,4 41,8 

Hrubé mzdy 11,6 -0,1 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 

Tovary a služby 6,0 -0,6 5,4 5,5 5,2 5,1 4,9 

Dotácie 1,4 -0,3 1,1 1,3 1,3 1,1 1,1 

Dávky a dôchodky 15,4 -0,6 14,8 14,4 14,1 14,3 14,2 

Výdavky zdravotníctva 3,5 0,0 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 

Úrokové platby 1,1 0,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 

Investície 3,2 0,0 3,1 3,6 4,0 4,0 3,8 

Ostatné výdavky (najmä transfery) 4,7 -2,1 2,6 2,7 2,5 2,6 2,6 

SALDO VS -6,2 3,7 -2,4 -2,8 -2,0 -2,5 -2,2 

ŠTRUKTURÁLNE SALDO VS 
(RRZ) 

-1,9 0,0 -1,9 -1,9 -2,1 -1,9 -1,6 

HRUBÝ DLH VS 63,1 0,0 63,1 57,0 52,2 50,6 49,7 

* úpravy o jednorazové vplyvy      Zdroj: RRZ, ŠÚ SR 

 

 
46  Podrobný popis postupu zostavenia základného scenára je uvedený v diskusnej štúdii RRZ č. 2/2015 s názvom 

Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. Ďalšie zmeny súvisiace najmä s prechodom na metodiku 
ESA2010 boli popísané v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií z apríla 2015, príloha č. 5. 
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Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2021 úroveň 6,2 % HDP. V roku 2022 sa predpokladá 
jeho zníženie najmä v dôsledku poklesu vplyvu opatrení prijatých na riešenie dôsledkov 
pandémie47. Za predpokladu, že sa súčasné nastavenie politík nezmení, deficit by sa dočasne 
v strednodobom horizonte mal udržať pod úrovňou 3 % HDP aj po zohľadnení predpokladaného 
dodania v minulosti zazmluvnených vojenských lietadiel v rokoch 2024 a 202548.  
 
Podiel hrubého dlhu na HDP by sa pri takomto vývoji deficitu v strednodobom horizonte 
prudko znižoval a na konci roku 2025 by klesol pod 50 % HDP. Celkovo by tak počas štyroch 
rokov hrubý dlh klesol o 13,4 p.b. Prudký pokles by bol spôsobený vysokým nominálnym rastom 
ekonomiky (kumulatívny príspevok rastu ekonomiky znížený o vplyv úrokových sadzieb by 
dosiahol 11,4 p.b.) a predpokladaným postupným znížením hotovostnej rezervy naakumulovanej 
v priebehu rokov 2020 a 2021 (príspevok 7,2 p.b.). Naopak primárny deficit by prispel k nárastu 
dlhu celkovo o 5,2 p.b.  
 

Graf 17: Príspevky k zmene štrukturálneho 
salda medzi rokmi 2021 a 2025 (% HDP) 

 Graf 18: Príspevky ostatných zložiek k zmene 
salda medzi 2021 a 2025 (bez implicitných 
záväzkov, % HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ  

 
Štrukturálny deficit dosiahol podľa RRZ v roku 2021 úroveň 1,9 % HDP. Bez zásahov vlády 
a pri naplnení makroekonomických predpokladov by do roku 2025 došlo k jeho zníženiu 
na úroveň 1,6 % HDP. Popri predpokladanom poklese úrokových nákladov dlhu by k zlepšeniu 
prispel aj pokles výdavkov citlivých na starnutie populácie, najmä v univerzálnom dôchodkovom 
systéme a v oblasti zdravotníctva (Graf 17), čo je z veľkej časti spôsobené relatívne vysokým 
odhadovaným rastom nominálneho HDP v danom období. Negatívne vplyvy medzi rokmi 2021 
a 2025 vyplývajú z ostatných zložiek verejných financií (Graf 18). Najvýznamnejšie by poklesol 
podiel daňových príjmov (najmä v dôsledku poklesu cyklicky očisteného výnosu DPH 
a spotrebných daní) a príjmov z dividend. Na druhej strane prognózovaná miera inflácie by 
viedla k úsporám vo výdavkoch na tovary a služby a v menšej miere v ostatných bežných 
výdavkoch. K nárastu výdavkov na spolufinancovanie v roku 2025 by prispel aj očakávaný rozbeh 
čerpania fondov EÚ z nového štvrtého programového obdobia a prostriedkov Plánu obnovy 
a odolnosti.  
 

 
47  Zoznam opatrení spojených s pandémiou zahrnutých v základnom scenári je uvedený v prílohe 6. 
48  RRZ predpokladá, že vojenská technika bude rovnomerne dodaná v rokoch 2024 a 2025. V prípade odchýlenia sa 

od tohto predpokladu by sa deficit mohol dočasne priblížiť alebo prekročiť hranicu 3 % HDP v jednom 
z uvedených rokov. 
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4.4 Výdavky a príjmy citlivé na starnutie populácie 
 
V priebehu nasledujúcich päťdesiatich rokov začnú demografické zmeny čoraz nepriaznivejšie 
vplývať na udržateľnosť verejných financií. V dôsledku zvýšenia strednej dĺžky života, 
relatívneho nárastu počtu dôchodcov v porovnaní s populáciou v produktívnom veku a nižšieho 
počtu narodených detí budú ovplyvnené najmä výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobú 
starostlivosť a školstvo. Okrem toho však možno očakávať zmeny aj vo výdavkoch poistenia 
v nezamestnanosti a výdavkoch na rodinné dávky (rodičovský príspevok a prídavky na deti). Pri 
súčasnom nastavení politík v horizonte do roku 2071 by sa tieto výdavky celkovo zvýšili 
o 5,0 % HDP, kým príjmy zo sociálnych a zdravotných odvodov by sa zvýšili o 0,8 % HDP. 

 
Tab 6: Príjmy a výdavky citlivé na starnutie populácie (v % HDP) 
   Strednodobá časť Dlhodobé projekcie  

  2021* 2022* 2023 2024 2025 2030 2040 2050 2060 2071 
2071-
2021 

Sociálne a zdravotné odvody 16,0 15,8 15,7 16,0 16,2 16,2 16,4 16,6 16,8 16,8 0,8 

  - odvody vrátane 2. piliera 16,6 16,3 16,3 16,6 16,7 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 0,2 

  - 2.pilier - výpadok  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 0,5 

  - odvody ozbrojených zložiek 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Výdavky  23,3 22,6 22,4 22,5 22,4 22,9 24,6 27,0 28,9 28,3 5,0 

  - Dôchodkové dávky 8,7 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 9,6 11,4 12,4 12,0 3,4 

  - Výsluhové dôchodky 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,1 

  - Zdravotná starostlivosť 5,8 5,6 5,4 5,5 5,5 5,7 6,0 6,3 6,4 6,2 0,4 

  - Dlhodobá starostlivosť** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,1 1,1 

  - Školstvo 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,3 4,5 4,9 4,7 0,2 

  - Dávky v nezamestnanosti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 

  - Nemocenské a úrazové dávky 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 -0,1 

  - Ostatné sociálne transfery 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 -0,1 

Saldo -7,3 -6,8 -6,7 -6,5 -6,2 -6,8 -8,2 -10,4 -12,0 -11,4 -4,2 

* bez jednorazových vplyvov  
** čisté výdavky       

Zdroj: RRZ 

 
Na dlhodobé projekcie výdavkov penzijného systému (univerzálneho penzijného systému49 
a penzijného systému silových rezortov), výdavkov na zdravotníctvo, výdavkov na dlhodobú 
starostlivosť a vybraných výdavkov sociálneho systému používa RRZ vlastné modely. RRZ tiež 
kvantifikuje výdavky na školstvo pričom vychádza z metodiky50, ktorú používa EK pre spoločné 
projekcie všetkých krajín EÚ.  
 

4.4.1 Projekcie penzijného systému 
 

 
49  Na účely dlhodobých projekcií univerzálneho dôchodkového systému používa RRZ model SLOPEM. 
50  V prípade školstva existujú v prístupe RZZ dva menšie metodické rozdiely v porovnaní s prístupom EK. Vzhľadom 

na to, že RRZ v základnom scenári vychádza z celkových výdavkov na vzdelávanie, boli do počtu študentov 
zohľadnené aj deti v predprimárnom vzdelávaní (ISCED 0), a teda nielen deti od začiatku povinnej školskej 
dochádzky. V prípade vyššieho sekundárneho a terciárneho vzdelávania (ISCED 3-8) RRZ zatiaľ zjednodušene 
kvantifikuje iba príspevok demografických faktorov a nezohľadňuje potenciálny vplyv vývoja na trhu práce 
na participáciu v tomto type vzdelávania. 
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Penzijný systém v Slovenskej republike51 tvorí univerzálny dôchodkový systém a systém 
výsluhového zabezpečenia. Systém výsluhového zabezpečenia je samostatný, pomerne malý52 
penzijný systém pokrývajúci silové rezorty53, ktorý sa svojimi pravidlami výrazne odlišuje 
od univerzálneho systému. O 50 rokov by tieto dva penzijné systémy mohli spoločne 
hospodáriť horšie o 2,7 % HDP. 
 

Graf 19: Saldo univerzálneho systému54 
(v % HDP) 

 Graf 20: Saldo výsluhového zabezpečenia 

(v % HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 

 
Takmer celú budúcu záťaž pre verejné financie bude vytvárať univerzálny dôchodkový 
systém, ktorý pokrýva väčšinu populácie Slovenska. Na 50 ročnom horizonte sa v základnom 
scenári deficit dôchodkového systému voči HDP výrazne prehlbuje (Graf 19: modrá), pričom 
v porovnaní s rokom 2021 sa zhorší o 2,7 % HDP (z -1,4 % HDP v roku 2021 na -4,1 % HDP v roku 
2071). Vo všeobecnosti je dlhodobý negatívny trend dôsledkom starnutia populácie, 
v kombinácii s neadekvátne nastavenými parametrami dôchodkového systému, najmä fixného 
dôchodkového veku po roku 203055. Vzhľadom na to, že v porovnaní s rokom 2020 neboli 
v priebehu roka 2021 prijaté žiadne významné legislatívne zmeny v dôchodkovom systéme, 
dlhodobá projekcia výdavkov sa výrazne nemení56 a nedošlo tak ku zásadnejšiemu 
medziročnému vplyvu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.  
 
V porovnaní s predchádzajúcou správou57 došlo ku aktualizácii niektorých predpokladov 
s vplyvom na dlhodobé projekcie dôchodkového systému (Graf 19: červené čiary). Aktualizácia 

 
51  V rámci okruhu verejných financií. 
52  Výdavky vo výške 0,5 % HDP oproti 8,7 % HDP v univerzálnom systéme. 
53  Systém sociálneho zabezpečenia upravený zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov sa vzťahuje na profesionálnych vojakov, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného 
zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže a ozbrojených príslušníkov finančnej správy. 

54  Konkrétne ide o akruálne príjmy (od ekonomicky aktívnych ľudí a dlžné poistné) a akruálne výdavky fondu 
starobného poistenia, invalidného poistenia a rezervného fondu solidarity. Príjmy nezohľadňujú jednorazové 
vplyvy, napríklad pozitívny vplyv na výber dlžného poistného (alikvotná časť z celkovej sumy) vyplývajúci 
z oddlžovania zdravotníckych zariadení v roku 2020. Do výdavkov sa okrem starobných, invalidných 
a pozostalostných dôchodkov započítavajú aj výdavky na trinásty dôchodok, minimálny dôchodok a odhad 
výdavkov na dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov.  

55  Ročníky narodenia 1967 a mladšie majú podľa súčasne platnej legislatívy dôchodkový vek zafixovaný na 62,5 až 64 
rokov v závislosti podľa počtu vychovaných detí. 

56  Mierny vplyv má aktualizácia makroekonomických predpokladov. 
57  Správa o dlhodobej udržateľnosti za rok 2020. 
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týchto predpokladov ovplyvňuje výšku indikátora udržateľnosti, nemá však vplyv na hodnotenie 
jeho medziročnej zmeny. Pre korektný výpočet medziročnej zmeny v udržateľnosti je totiž 
nevyhnutné vychádzať z porovnateľných predpokladov, Rada preto vždy aktuálnymi 
predpokladmi aktualizuje aj výsledok za minulý rok. 
 

Graf 21: Zmena salda dôchodkového systému 
v porovnaní s predošlou správou (v % HDP) 

 Graf 22: Zmena predpokladu dlhodobej 
miery nezamest. v porovnaní s predošlou 
správou* 

 

 

 
Zdroj: RRZ  *miera nezamestnanosti (VZPS) do roku 2029 

konverguje ku rovnovážnej miere nezamest.  
Zdroj: RRZ 

 
Najvýraznejšou mierou sa na uvedenej aktualizácii podieľajú zmeny s pozitívnym vplyvom 
v strednodobom horizonte, konkrétne zníženie prognózy vývoja výdavkov dôchodkového 
systému58 spoločne s vyšším odhadom príjmov sociálneho poistenia59 (Graf 21: modré). Za 
stredným horizontom mala pozitívny vplyv aktualizácia predpokladu dlhodobého vývoja 
rovnovážnej miery nezamestnanosti (Graf 21: zelená), ktorú RRZ pôvodne preberala od EK60 
(Graf 26). V dlhodobom horizonte sa smerom nadol revidoval rast výdavkov na hmotnú núdzu 
dôchodcov (Graf 21: červená) a to z dôvodu výrazného spresnenia odhadu výšky týchto výdavkov 
v súčasnosti61. 
 

 
58  Úprava vyplýva zo zosúladenia predpokladov a spôsobu výpočtu dôchodkových výdavkov v strednodobom 

horizonte s aktuálnou metodikou používanou pre účely Výboru pre daňové prognózy. 
59  Po očistení o vplyv spätnej revízie národných účtov zo strany ŠÚ SR (najmä vyššie HDP).  
60  Použitie predpokladu EK by znamenalo potrebu výrazného zvýšenia miery nezamestnanosti do roku 2029 a jej 

následný pokles. V súčasnej ekonomickej situácii takýto predpoklad nepovažujeme za realistický. Je 
pravdepodobné, že v nasledujúcich rokoch bude z dôvodu nepriaznivej demografie (starnutie) neustále dochádzať 
k nedostatku pracovnej sily a pnutiam na trhu práce, ktoré budú aktuálnu aj rovnovážnu mieru nezamestnanosti 
niekoľko rokov ešte znižovať a následne by sa mohla na týchto úrovniach stabilizovať v dlhom horizonte. 

61  Na základe získania prístupu RRZ ku individuálnym údajom UPSVAR došlo ku zníženiu pôvodného odhadu 
výdavkov na hmotnú núdzu poberanú starobnými dôchodcami z 22 mil. eur na približne 4 mil. eur v roku 2020. 
Pôvodný odhad vychádzal z údajov za rok 2010, pričom skutočnosť, že výdavky poklesli tak výrazne do roku 2020 
je možné vysvetliť vplyvom štyroch faktorov. Platí, že najnižšie dôchodky v priemere poberajú najstarší 
dôchodcovia, to znamená, že postupne, ako ich nároky zanikali, nahrádzali ich novopriznané dôchodky, ktoré 
boli v priemere vyššie (kompozičný efekt). Zároveň, pomalá valorizácia životného minima pravdepodobne 
prispela k tomu, že počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v čase klesal. Ďalším faktorom bolo zavedenie 
minimálneho dôchodku v roku 2015, ktorý nahradil u časti dôchodcov dávku v hmotnej núdzi. Nižšie dôchodky 
zároveň rástli v posledných rokoch rýchlejšie ako inflácia v dôsledku uplatňovania neštandardných valorizácií 
dôchodkov. Zníženie odhadu súčasnej výšky výdavkov o 80 % následne výrazne pozitívne ovplyvnilo aj ich 
dlhodobú projekciu. 
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Systém výsluhového zabezpečenia spolu za policajtov62 a vojakov je, podobne ako 
univerzálny systém, v súčasnosti deficitný63, aj keď z pohľadu rozpočtu verejnej správy ide 
o výrazne menší vplyv. V roku 2021 hospodárili deficitne obidva systémy výsluhového 
zabezpečenia, pričom výsluhový systém policajtov zaznamenal prvý výraznejší deficit od roku 
2012 a v prípade výsluhového systému vojakov došlo k prehĺbeniu deficitu v porovnaní s rokom 
2020. Dôvodom zhoršeného hospodárenia v roku 2021 bol výrazný, viac ako trojnásobný, nárast 
počtu odchodov policajtov a vojakov do výsluhového dôchodku. Motiváciou pre hromadný 
odchod do výsluhového dôchodku mohla byť reforma systému odmeňovania64 účinná od roku 
2020, ktorá znamenala výrazné zvýšenie platov v ozbrojených zložkách. V roku 2021 totiž do 
výsluhového dôchodku prevažne odchádzali ľudia, na ktorých sa ešte vzťahovala pôvodná 
zákonná úprava, podľa ktorej sa za základ pre výpočet výsluhového dôchodku považoval 
príjmovo najlepší rok v posledných 10 rokoch65. Uvedený nárast je tak pravdepodobne 
dôsledkom v minulosti odložených odchodov, pričom mnoho príslušníkov ozbrojených zložiek 
pravdepodobne čakalo na obdobie, kedy bude môcť zvýšený plat po reforme systému 
odmeňovania tvoriť základ pre výpočet výsluhového dôchodku. 
 
 

Graf 23: Novopriznané výsluhové dôchodky 
policajtov podľa služobnej doby 

 Graf 24: Zákonné miery náhrady pred a po 
reforme výsluhového zabezpečenia 

 

 

 
Zdroj: RRZ  Zdroj: RRZ 

 
62  Do skupiny policajtov sa v tejto správe zahŕňajú všetci, ktorým výsluhové dávky vypláca MV SR, t. j. policajti, 

hasiči, železničná polícia a horská záchranná služba. 
63 Saldo výsluhového zabezpečenia zahŕňa všetky dávky, ktoré sú financované z poistného na výsluhové 

zabezpečenie: výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký 
výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok. Formálne sú súčasťou výsluhového zabezpečenia aj 
odchodné a úmrtné, ale vzhľadom na to, že tieto dávky nie sú financované z poistného ale z rozpočtu ministerstva 
resp. príslušného služobného úradu (§ 93 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z.), ich projekcie sú zahrnuté v rámci iných 
výdavkových položiek základného scenára. 

64  Zákonom č. 377/2019 Z. z. sa zmenil systém odmeňovania, ktorý bol založený na hodnostnom plate na systém 
zložený z hodnostnej tarify, ktorá tvorí približne 1/3 hodnostného platu a funkčnej tarify, ktorá tvorí približne 2/3 
hodnostného platu. Funkčná tarifa zároveň môže byť zvýšená až do 50 % a to najmä v závislosti od charakteru 
vykonávanej funkcie. Nad rámec hodnosti a výkonu funkcie sa zohľadňuje aj dĺžka služobnej doby 
prostredníctvom zvyšovania hodnostného platu o 1 % za každý rok. Nové nastavenie hodnôt hodnostného platu 
znamenalo výrazné zvýšenie platovej úrovne profesionálnych vojakov, pričom úroveň pre najnižšiu hodnosť bola 
stanovená tak, aby sa približovala úrovni priemernej mzdy v roku 2019, na 1050 eur. 

65  Pre policajtov a vojakov, ktorých služobný pomer k 30.4.2013 trval najmenej 15 rokov platia pôvodné pravidlá, 
podľa ktorých tvorí základ pre výpočet výsluhového dôchodku najlepší príjmový rok v posledných 10 rokoch. 
V súčasnosti sa to týka prevažne novopriznaných výsluhových dôchodcov so služobnou dobou 23 rokov alebo viac. 
V ďalšom období bude počet najlepších príjmových rokov vstupujúcich do výpočtu postupne rásť až dosiahne 
úroveň priemeru 10 najlepších príjmových rokov v posledných 10 rokoch (priemerný plat v posledných 10 rokoch).  
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V budúcnosti bude postupne rásť počet policajtov a vojakov, na ktorých sa budú vzťahovať nové, 
prísnejšie podmienky, zavedené reformou66 výsluhového zabezpečenia z roku 2013. Najmä 
vplyvom tejto reformy by na horizonte 50 rokov nemal výsluhový systém tvoriť dodatočnú záťaž 
pre verejné financie, napriek tomu, že bude jeho hospodárenie dlhodobo deficitné. Pokles 
deficitu sa očakáva u vojakov, kde dochádza k postupnému vyrovnávaniu sa so starou záťažou67, 
a naopak, vo výsluhovom systéme policajtov bude dochádzať k postupnému prehlbovaniu 
deficitu. 
 

Dlhodobé (demografické aj ekonomické) projekcie na obdobie 50 rokov sú spojené s pomerne 
veľkou mierou neistoty, ktorá môže v penzijnom systéme v prípade väčších zmien 
v predpokladoch dosahovať na konci uvažovaného horizontu výšku 1 % HDP. Je preto 
potrebné ich vnímať a interpretovať v kontexte tejto neistoty. Tieto projekcie poskytujú najmä 
indikáciu časového horizontu a rozsahu ekonomických vplyvov, ktoré môžu nastať v dôsledku 
starnutia obyvateľstva za predpokladu „no policy change“ t.j. v prípade uplatňovania dnešnej 
legislatívy počas celého sledovaného obdobia.  
 

4.4.2 Projekcie výdavkov v zdravotníctve 
 

Vplyv zmien v demografickej štruktúre obyvateľstva sa v budúcnosti dotkne aj výdavkov 
v zdravotníctve. Náklady na zdravotnú starostlivosť sa zvyšujú spolu s rastúcim vekom68 (Graf 
25) a je tak možné očakávať, že bude rásť aj počet ľudí s nákladnejšou liečbou. Najväčší podiel 
na výdavkoch totiž tvoria ochorenia, ktoré postihujú ľudí v staršom veku, predovšetkým 
ochorenia srdca a zvýšená hladina cholesterolu69 (Graf 26). Vzťah medzi vekom a nákladmi na 
zdravotnú starostlivosť však pravdepodobne nezostane konštantný a nárast výdavkov 
v dlhodobom horizonte bude zmiernený dvoma vplyvmi. Dodatočné roky života sa čiastočne 
prejavia vo vyššom počte rokov strávených v zdraví70, kedy bývajú náklady na zdravotnú 
starostlivosť pomerne nízke. Zároveň platí, že najvyššie výdavky pripadajú na posledné roky 
života (tzv. death related costs alebo DRC) a výrazný nárast priemerného veku zomretých ďalej 
oddiali nástup vysokých nákladov71. 

 
66  Zákon č. 80/2013 Z. z. 
67  Vplyvom profesionalizácie armády došlo v minulosti k redukcii počtu prispievateľov do výsluhového systému 

vojakov a k skokovému nárastu počtu výsluhových dôchodcov. Ďalším faktorom, ktorý negatívne vplýva 
na bilanciu výsluhového systému vojakov je pomerne vysoké tempo valorizácie výsluhových dôchodkov 
v minulých obdobiach. Ide o tzv. „starú záťaž“, ktorá nesúvisí so súčasným nastavením systému (miery náhrady, 
dĺžky poberania dôchodku a pod), a ktorá postupne zanikne. 

68  Výnimkou sú náklady ľudí vo veľmi vysokom veku, ktoré majú klesajúcu tendenciu. V Ageing report 2021 
sa spomínajú ako možné príčiny poklesu nákladov nedostatok poznatkov o liečbe ľudí vo veľmi vysokom veku, 
alokovanie obmedzených zdrojov smerom k mladším ročníkom alebo dobrovoľné zriekanie sa zdravotnej 
starostlivosti zo strany starších ľudí. 

69  Napriek relatívne nízkym jednotkovým nákladom, vysoký počet pacientov trpiacich srdcovocievnymi 
ochoreniami znamená, že náklady na liečbu ľudí v týchto PCG skupinách tvorili v roku 2017 viac ako 15 % 
celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. 

70  V súlade s predošlými správami a predpokladmi Európskej komisie a pracovnej skupiny Ageing Working Group 
(AWG) použitými pri zostavovaní referenčného scenára v Ageing report 2021 sú výdavkové profily upravované 
o polovicu nárastu v strednej dĺžke života. 

71  V základnom scenári používame samostatné modelovanie nákladov pripadajúcich na posledné 3 roky života. 
Týmto sa náš základný scenár odlišuje od prístupu použitom v správe Ageing report 2021, ktorý nezahrňuje vplyv 
nákladov pripadajúcich na posledné roky života do referenčného scenára, ale kvantifikuje ich vplyv v rámci 
samostatného scenára, pričom zohľadňuje vplyv zvýšených nákladov v období jedného roku pred smrťou. 
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Graf 25: Výdavky na zdravotnú starostlivosť 
na osobu podľa veku (eur ročne, 2019) 

 Graf 26: Výskyt a ročná nákladovosť chorôb 
v roku 2017 (v eur) 

 

 

 
Zdroj: RRZ podľa údajov MZ SR  Zdroj: RRZ podľa údajov MZ SR 

 
Popri zmenách v štruktúre obyvateľstva budú náklady vo veľkej miere ovplyvnené 
aj nedemografickými faktormi. V základom scenári na dlhodobom horizonte zohľadňujeme 
skutočnosť, že výdavky na zdravotnú starostlivosť sa na agregátnej úrovni správajú ako luxusný 
statok. Inými slovami, rast príjmov je sprevádzaný dynamickým nárastom dopytu po rozsahu 
a kvalite zdravotníckych služieb, čo sa prejavuje aj v rastúcom podiele výdavkov na zdravotnú 
starostlivosť na HDP72. 
Projekcia pozostáva zo strednodobého fiškálneho scenára nezmenených politík a projekcie 
tempa rastu výdavkov na dlhodobom horizonte. Strednodobý scenár zohľadňuje aj vplyv 
pandémie, ktorá v roku 2021 navyšovala výdavky o 0,38 % HDP, no zároveň došlo k úspore 
v dôsledku odkladania neurgentnej starostlivosti, čo výdavky znížilo o 0,24 % HDP. V roku 2022 
a 2023 sa predpokladá pokles výdavkov vyjadrený ako podiel na HDP, ku ktorému prispieva 
zaostávanie rastu nákladových položiek naviazaných na infláciu alebo mzdy za rastom 
nominálneho HDP. Strednodobý scenár zároveň pracuje s predpokladom plnej kompenzácie 
dodatočných výdavkov z dôvodu pandémie úsporami súvisiacimi s odkladaním neurgentnej 
starostlivosti v roku 2022 a nulovým vplyvom pandémie v nasledujúcich rokoch. 
 
V základnom scenári pre rok 2021 narastú 
výdavky na zdravotnú starostlivosť o 0,24 % 
HDP na horizonte 50 rokov (Graf 27). Tento 
ukazovateľ je však ovplyvnený dočasným 
nárastom výdavkov v roku 2021 z dôvodu 
pandémie. Po očistení o jednorazové vplyvy v 
roku 2021 predstavuje nárast na horizonte 50 
rokov 0,37 % HDP. V základnom scenári pre 
rok 2021 dochádza v horizonte 50 rokov 
k nižšiemu nárastu výdavkov v percentách 
HDP oproti základnému scenáru pre rok 2020. 
Dôvodom je výraznejšie zaostávanie rastu 

 
72 V referenčnom scenári zohľadňuje EK vplyv príjmového faktoru na rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Pri 

projekcii tempa rastu výdavkov na dlhodobom horizonte, v súlade s ich predpokladmi sú v našom modeli 
jednotkové náklady indexované rastom HDP per capita, na ktorý je vo východiskovom roku základného scenára 
uplatnená elasticita 1,1. Elasticita v ďalšom období lineárne klesá až dosiahne v horizonte 80 rokov hodnotu 1. 

Graf 27: Projekcie výdavkov na zdravotníctvo 

 
Zdroj: RRZ 
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objemu výdavkov za rastom HDP v strednodobom horizonte a vyššie výdavky vo 
východiskovom roku. Oproti správe o udržateľnosti z apríla 2021 došlo k miernemu rastu 
výdavkov v projekcii základného scenára za rok 2020 z dôvodu metodických zmien73. 

 

4.4.3 Dlhodobá starostlivosť 

Dlhodobá starostlivosť zahŕňa zdravotnú a sociálnu starostlivosť o ľudí s chronickými 
ochoreniami, mentálnym alebo fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb74. 
Býva časovo náročná a spojená s dodatočnou finančnou záťažou domácností. Okrem zdravotnej 
starostlivosti štát odkázaným osobám a ich opatrovateľom poskytuje tzv. kompenzačné 
príspevky a samosprávy zabezpečujú poskytovanie starostlivosti prostredníctvom sociálnych 
služieb75. 
 
Verejné výdavky na dlhodobú starostlivosť by mohli v roku 2071 dosiahnuť až 
2,44 % HDP čo by v porovnaní s rokom 202076 znamenalo nárast až o 1,31 % HDP. Vyšší rast 
výdavkov v porovnaní s rastom HDP je spôsobený najmä demografickými a ekonomickými 
faktormi77. Projekcia predpokladá nárast počtu odkázaných osôb v dôsledku starnutia populácie, 
čo bude viesť ku nárastu dopytu po dlhodobej starostlivosti. Tento by mal byť čiastočne tlmený, 
nakoľko sa predpokladá, že očakávaný rast strednej dĺžky života sa čiastočne premietne do rastu 
zdravých rokov života a zníženia vekovo-špecifickej prevalencie odkázanosti. Projekcia 
predpokladá rast kapacít sociálnych služieb, ponuky neformálnej starostlivosti v takej miere, aby 
sa zachovalo vekovo-špecifické rozdelenie odkázaných osôb medzi jednotlivé formy pomoci - 
sociálne služby, kompenzačné príspevky a inú neformálnu starostlivosť78 ako v roku 2020. 

 
73 Z dôvodu zrýchlenia výpočtov, lepšej prehľadnosti a previazanosti medzi dlhodobými projekciami RRZ bol 

použitý agregátny kohortný model (vplyv -0,12 % HDP na saldo v roku 2070). Na rozdiel od mikrosimulačného 
modelu použitého v predchádzajúcej správe o udržateľnosti, kohortný model nesimuluje oddelene vývoj 
výdavkov v jednotlivých PCG skupinách. Ďalej, vzhľadom na dlhodobé dátové problémy týkajúce sa rozdielov vo 
vekovej štruktúre a počte osôb vykázaných v údajoch zdravotných poisťovní voči počtu obyvateľov podľa ŠÚ SR, 
bol upravovaný určujúci faktor tempa rastu výdavkov v dlhodobom horizonte (HDP per capita). Táto zmena 
znamená zosúladenie sa s metodikou EK, pričom jej vplyv bol -0,17 % HDP. Aktualizovaná bola makroekonomická 
a demografická prognóza a strednodobý fiškálny scenár (0,06 % HDP) a tiež vstupné údaje pre výpočet 
priemerných výdavkov a počet poistencov podľa veku a pohlavia, pričom sa vychádza z údajov za rok 2019 (0,08 % 
HDP). Interakcia medzi uvedenými faktormi dodatočne zlepšuje saldo v roku 2070 o 0,06 % HDP. 

74 Ide najmä o pomoc pri vykonávaní bežných denných činností napr. vstávanie z postele, polohovanie, presun 
po domácnosti, vylučovanie, osobná hygiena, stravovanie a pod. Dlhodobá starostlivosť zahrňuje aj pomoc 
s inštrumentálnymi dennými činnosťami (upratovanie, príprava stravy, preprava, nakupovanie a i.), dlhodobú 
ošetrovateľskú starostlivosť či paliatívnu starostlivosť. 

75 Aby nedochádzalo k duplicitnému započítavaniu výdavkov, projekcie výdavkov dlhodobej starostlivosti v tejto 
podkapitole zahrňujú len výdavky na kompenzačné príspevky ŤZP podľa zákona č. 447/2008 Z.z. a vybrané 
sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. Výdavky dlhodobej zdravotnej starostlivosti sú súčasťou projekcie 
výdavkov v zdravotníctve. 

76 Nárast výdavkov porovnaný oproti roku 2020, pretože v čase publikácie správy neboli údaje z ročného výkazu 
V(ŠUSR)-Soc-1-01 o zariadeniach sociálnych služieb za rok 2021 k dispozícii. 

77 K rastu výdavkov prispelo aj nariadenie vlády č. 255/2021 Z.z., ktorým boli od 1.7.2021 zvýšené príspevky na 
opatrovanie a osobnú asistenciu a nariadenie vlády č. 246/2021 Z.z., ktorým sa od 1.1.2022 zvýšil finančný príspevok 
MPSVR pre vybrané zariadenia sociálnych služieb. Bez prítomnosti legislatívnych zmien projekcia predpokladá 
na strednom horizonte rast výšky príspevku na opatrovanie podľa tempa rastu čistej minimálnej mzdy, čo je 
v súlade s prijatými valorizáciami príspevku od roku 2019. Ďalej výška príspevku na osobnú asistenciu ako aj 
jednotkové výdavky v sociálnych službách sú naviazané na rast priemernej mzdy. Z uvedených dôvodov je 
dodatočný vplyv vládou schválených valorizácii voči scenáru bez prítomnosti legislatívnych zmien minimálny. 

78 Pod inou neformálnou starostlivosťou sa myslí starostlivosť poskytovaná rodinnými príslušníkmi bez finančnej 
podpory z verejných financií prostredníctvom sociálnych služieb alebo kompenzačných príspevkov. 
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Kľúčový vstup pre poskytovanie dlhodobej starostlivosti je ľudská práca a predpokladá sa, že rast 
výdavkov sociálnych služieb bude závisieť najmä od vývoja ponuky dlhodobej starostlivosti. 
To znamená, že vývoj miezd v tomto sektore bude jedným z hlavných determinantov vývoja 
celkových výdavkov na dlhodobú starostlivosť. V súlade s literatúrou sa predpokladá prítomnosť 
tzv. Baumolovho efektu, v dôsledku ktorého rast miezd v iných sektoroch s vyššou produktivitou 
ovplyvní rast miezd v sektore dlhodobej starostlivosti. Rast priemerných výdavkov na klienta79 
sociálnych služieb je preto naviazaný na vývoj priemernej mzdy v ekonomike. 
 
Výška kompenzačných príspevkov sa vyvíja v súlade so životným minimom, ktorého vývoj je 
v scenári nezmenených politík za strednodobým horizontom naviazaný na priemernú mzdu. 
Výnimkou je príspevok na osobnú asistenciu, ktorého výška sa vyvíja podľa rastu priemernej 
mzdy už na strednodobom horizonte80. Ďalšou výnimkou je príspevok na opatrovanie, ktorého 
výška na strednodobom horizonte sa vyvíja podľa tempa rastu čistej minimálnej mzdy, čo je 
v súlade s prijatými valorizáciami od roku 2019. V dlhodobom horizonte je jeho výška naviazaná 
na rast priemernej mzdy. Priemerná výška jednorazových príspevkov je naviazaná na životné 
minimum až v dlhodobom horizonte, v strednodobom horizonte je konštantná. 
 
Nárast počtu klientov sociálnych služieb bude mať zároveň pozitívny vplyv na príjmy 
verejnej správy, v dôsledku rastu úhrad klientov za starostlivosť. Príjmy súvisiace 
s dlhodobou starostlivosťou81 by sa mohli zvýšiť o 0,17 % HDP a dosiahnuť 0,30 % HDP v roku 
2071. Čisté výdavky82 dlhodobej starostlivosti by tak v roku 2071 mohli dosiahnuť 
2,14 % HDP, čo v porovnaní s rokom 2020 znamená dodatočný tlak na verejné financie 
vo výške 1,13 % HDP (Graf 28). 
 

Graf 28: Projekcie čistých výdavkov na 
dlhodobú starostlivosť 

 Graf 29: Vplyv zmien predpokladov projekcie 
dlhodobej starostlivosti na saldo VF  

 

 

 

 
79  Na rozdiel od projekcie výdavkov zdravotnej starostlivosti projekcia dlhodobej starostlivosti nerozlišuje priemerné 

výdavky podľa veku. Uvedené platí pre sociálne služby ako aj peňažné príspevky. 
80  Na základe empirického vývoja v posledných rokoch. Za predpokladu sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie 

platnej k 1.7. a 140 hodín asistencie, bol príspevok na osobnú asistenciu v roku 2018 vo výške 53 % a v roku 2021 
56 % priemernej mzdy v ekonomike. 

81 Objem príjmov VS z úhrad od klientov je v projekcii naviazaný na rast počtu klientov v jednotlivých sociálnych 
službách a rast priemernej mzdy. V dlhodobom horizonte je preto konštantný podiel priemernej úhrady klientov 
a nákladov VF na starostlivosť. Iné príjmy súvisiace s dlhodobou starostlivosťou boli v 2020 na úrovni 0,01 % HDP 
a v projekcii je tento podiel konštantný. 

82 Čisté výdavky sú definované ako rozdiel medzi výdavkami a príjmami verejných financií spojených s dlhodobou 
starostlivosťou. Predstavujú vplyv na deficit hospodárenia verejných financií. 
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Poznámka: čisté výdavky definované ako rozdiel výdavkov  
a príjmov VF súvisiacich s dlhodobou starostlivosťou.  

Zdroj: RRZ 

 Poznámka: Rozdiel medzi čistými výdavkami v základnom 
scenári 2020 v správe z apríla 2021 vs správa z apríla 2022. 

Zdroj: RRZ 

  
V porovnaní s predchádzajúcou správou z apríla 2021 došlo ku aktualizácii niektorých 
predpokladov s vplyvom na dlhodobé projekcie dlhodobej starostlivosti. Ich vplyvom došlo 
ku poklesu objemu čistých výdavkov v základnom scenári 2020 o 0,37 % HDP pre rok 2070 (Graf 
29). Dôvodom sú prevažne metodické zmeny. Projekcia v minulom roku v súlade s referenčným 
scenárom projekcie EK83 predpokladala príjmovú elasticitu nákladov, ktorá na horizonte 80 
rokov lineárne klesala z hodnoty 1,1 na 1 (Graf 29 - oranžová). Tento predpoklad bol vypustený, 
nakoľko nebol konzistentný s predpokladom, že vývoj výdavkov na dlhodobú starostlivosť bude 
ovplyvňovaný primárne vývojom ponuky starostlivosti, a nie príjmov obyvateľstva (tento viac 
odzrkadľuje dopytový faktor ako v prípade zdravotnej starostlivosti). Ďalšie zmeny sa týkajú 
projekcie kompenzačných príspevkov ŤZP (Graf 29 - modrá). Pri projekcii príspevku na 
opatrovanie bol vypustený predpoklad zaostávania kapacity neformálnych opatrovateľov84 za 
dopytom po neformálnej starostlivosti, čo viedlo k rastu dopytu po starostlivosti v zariadeniach, 
s vplyvom na saldo 0,13% HDP v roku 2070. Vypustený bol predpoklad konvergencie tempa rastu 
počtu poberateľov príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie s vplyvom 0na 
saldo 0,06% HDP v roku 2070. Nakoniec, zavedený bol predpoklad, podľa ktorého v scenári bez 
zmeny politík výška príspevku na opatrovanie v projekcii rastie v súlade s vývojom čistej 
minimálnej mzdy a príspevok na osobnú asistenciu podľa vývoja priemernej mzdy už na 
strednodobom horizonte, s vplyvom na saldo -0,04% HDP v roku 2070. 
 

4.4.4 Projekcie výdavkov sociálneho systému 

Projekcie vybraných výdavkov sociálneho systému85 v tejto podkapitole zahŕňajú dávky 
nemocenského a úrazového poistenia, dávku v nezamestnanosti, štátne sociálne dávky a dávky 
sociálnej pomoci. Ostatné výdavky sociálneho systému sú zahrnuté v predchádzajúcich 
podkapitolách (dávky dôchodkového poistenia, sociálne služby a kompenzácie ŤZP). 
 
Výdavky na vybrané dávky sociálneho systému závisia od očakávaného vývoja 
demografických a ekonomických faktorov ovplyvňujúcich počet poberateľov a výšku 
dávok86. V projekcii dlhodobého vývoja závisí počet poberateľov dávok nemocenského 
a úrazového poistenia od vývoja zamestnanosti a počtu detí (podľa typu dávky), počet 
poberateľov dávky v nezamestnanosti od očakávaného vývoja nezamestnanosti. Výška týchto 
dávok sa v projekcii odvíja od vývoja priemernej mzdy. Počet poberateľov štátnych sociálnych 
dávok závisí najmä od očakávaného vývoja počtu detí (v príslušných vekových kategóriách) 
a dávok sociálnej pomoci od vývoja nezamestnanosti a vývoja ekonomicky neaktívnej populácie. 
V prípade týchto dávok je legislatívne systém nastavený na minimálnu valorizáciu, buď sa výška 
dávok automaticky valorizuje podľa rastu životného minima alebo sa automaticky nezvyšujú 

 
83  Ageing report 2021 str. 148. Kým projekcia v minuloročnej správe predpokladala konvergenciu k jednotke 

na horizonte 80 rokov, scenár EK predpokladá konvergenciu k jednotke do roku 2070. 
84  Vypustením predpokladu došlo k zosúladeniu s metodikou všetkých scenárov AWG a IFP.  
85 Detailná analýza vývoja a projekcia budúcich výdavkov sociálneho systému na Slovensku, vrátane použitých 

predpokladov, je súčasťou publikácie RRZ Správa o vývoji sociálneho systému. 
86 Do konca roku 2021 neboli prijaté nové legislatívne úpravy, ktoré by trvalo ovplyvnili vývoj výdavkov sociálneho 

systému. V priebehu roka 2021 však postupne nabiehal efekt legislatívnej zmeny zvýšenia daňového bonusu 
na dieťa, ktorá bola prijatá v roku 2020. 

https://rozpoctovarada.sharepoint.com/sites/Sprvaodlhodobejudratenosti2021/Zdielane%20dokumenty/General/04_Sprava_april_2022/www.rrz.sk
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en
https://www.rrz.sk/sprava-o-vyvoji-socialneho-systemu-welfare-report
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a ich výška podlieha rozhodnutiu vlády. V projekcii je výška dávok naviazaná na priemernú 
mzdu. 
 

Graf 30: Projekcia výdavkov na nemocenské 
dávky v základnom scenári (% HDP) 

 Graf 31: Projekcia výdavkov na vybrané dávky 
soc. systému v základnom scenári (% HDP) 

 

 

 
Zdroj: RRZ   Zdroj: RRZ 

 
Podľa základného scenára pre rok 2021 poklesnú na horizonte 50 rokov výdavky na 
vybrané dávky sociálneho systému o 0,74 % HDP87. Na dlhodobom horizonte projekcie je 
dynamika výdavkov na dávky sociálneho systému ovplyvnená najmä demografickým vývojom. 
Mierny nárast výdavkov na 50 ročnom horizonte z dôvodu populačného starnutia nastane vo 
výdavkoch na dávku v hmotnej núdzi (o 0,04 % HDP). Dôvodom je nárast počtu poberateľov 
dávky v dôchodkovom veku88 (efekt nárastu výdavkov o 0,07 % HDP je zahrnutý 
v dôchodkových dávkach v kapitole 4.4.1. s ktorými vecne súvisí), je však kompenzovaný 
poklesom počtu poberateľov v produktívnom veku (pokles výdavkov o 0,03 % HDP). Naopak, 
podiel výdavkov na HDP má klesajúci trend pri daňovom bonuse na dieťa (0 0,05 % HDP), 
v skupine dávok nemocenského (o 0,39 % HDP) a úrazového poistenia (o 0,01 % HDP) 
v dôsledku kombinácie očakávaného poklesu zamestnaných a počtu detí. Výdavky na dávku 
v nezamestnanosti poklesnú v dôsledku očakávaného vývoja nezamestnanosti o 0,05 % HDP. 
Pokles počtu detí sa premieta aj do znížených výdavkov na štátne sociálne dávky na podporu 
rodiny (o 0,21 % HDP). 
 

Graf 32: Projekcia výdavkov na štátne 
sociálne dávky v základnom scenári ( % HDP) 

 Graf 33: Projekcia výdavkov na dávky soc. 
pomoci v základnom scenári (% HDP) 

 

 

 

 
87 Bez výdavkov na dávku v hmotnej núdzi pre dôchodcov. 
88 V porovnaní s projekciou v predchádzajúcej správe z apríla 2021 je odhad počtu poberateľov dávky 

v dôchodkovom veku nižší. Dôvodom je korekcia (zníženie) podielu poberateľov dávky v hmotnej núdzi 
v dôchodkovom veku v štartovacom roku projekcie podľa aktuálne dostupných individuálnych údajov 
o poberateľoch z databáz UPSVaR. 
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  Poznámka: Dávky v hmotnej núdzi (DvHN) súvisiace s doplatkami 
k dôchodku sú z dôvodu vecnej povahy prezentované aj ako súčasť 
výdavkov na dôchodky v kapitole 4.4.1. Z pohľadu vplyvu na bilanciu 
a ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sú zahrnuté len raz. 

 Zdroj: RRZ   Zdroj: RRZ  
 

4.5  Iné implicitné a podmienené záväzky 
 
V základnom scenári sú zohľadnené aj ďalšie príjmy a výdavky vyplývajúce z implicitných89 
a podmienených90 záväzkov verejnej správy. Ide o záväzky, ktoré nemusia ovplyvňovať saldo 
v metodike ESA2010 v súčasnosti, ale budú mať vplyv na saldo a dlh pri ich realizácii 
v budúcnosti. Na účely zostavenia základného scenára a výpočtu ukazovateľa udržateľnosti 
je dôležitou podmienkou poznanie ich vplyvu na saldo a dlh91. 
 
Pri zostavovaní základného scenára boli rovnako ako v minuloročnej správe identifikované 
nasledovné položky iných implicitných alebo podmienených záväzkov: splácanie PPP 
projektov a schéma financovania nákladov na likvidáciu jadrových zariadení. 
 
V súčasnosti sú do projekcie zahrnuté dva PPP projekty - rýchlostná cesta R1 a projekt D4/R7 
s obchvatom Bratislavy. V porovnaní so správou z apríla 2021 nedošlo k žiadnej zmene, v odhade 
sa zohľadnil len vplyv skutočných výdavkov v roku 2021. Pokles odhadovaných výdavkov 
v pomere k HDP (Graf 34) súvisí s priaznivejšou projekciou HDP v dlhodobom horizonte.  
 
V odhade vplyvu schémy financovania vyraďovania jadrových zariadení nedošlo 
k významným zmenám. RRZ zaktualizovala projekciu ministerstva hospodárstva z roku 2019 
o skutočný vývoj príjmov a výdavkov v roku 2021, prognózovaný vývoj inflácie do roku 2025 
a ročný posun spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (Graf 35). 
 

Graf 34: Platba za dostupnosť PPP projektu 
a výdavky na údržbu (% HDP)  

 Graf 35: Schéma likvidácie jadrových 
zariadení – zmeny v projekcii (% HDP) 

 
89  Implicitné záväzky definuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti ako „rozdiel medzi očakávanými budúcimi 

výdavkami subjektov verejnej správy a očakávanými budúcimi príjmami subjektov verejnej správy, ktoré vyplývajú 
z finančných dôsledkov spôsobených budúcim uplatňovaním práv a povinností ustanovených právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, ak tieto nie sú súčasťou dlhu verejnej správy“. 

90  Podmienené záväzky ústavný zákon priamo nedefinuje, ide však o záväzky, ktoré sa materializujú do výdavkov 
rozpočtu len po splnení určitých podmienok. Výška záväzku sa v čase vzniku zvyčajne nedá spoľahlivo oceniť 
a rovnako nemusí byť zrejmé obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže. 

91  Celková výška týchto záväzkov sa vyčísľuje pri výpočte čistého bohatstva SR (Súhrnná výročná správa SR). Ide však 
o odlišný pohľad, keďže nie všetky identifikované záväzky sa musia prejaviť v salde a dlhu (resp. môžu sa prejaviť 
len čiastočne). Napríklad podmienený záväzok zo súdneho sporu sa nemusí v salde prejaviť vôbec, ak štát daný 
súdny spor vyhrá a nevzniknú mu dodatočné náklady. Súčasťou základného scenára sú preto len tie implicitné 
a podmienené záväzky, ktorých vplyv na saldo možno odhadnúť. 
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Zdroj: MDV SR, RRZ  Zdroj: RRZ, MH SR 

 

Podmienené záväzky zo súdnych sporov a poskytnutých záruk neboli v základnom 
scenári zohľadnené vzhľadom na neistotu ohľadne materializácie týchto záväzkov a potreby 
definovania jasnej metodológie zahrnutia možných rizík pre dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií. Podľa Súhrnnej výročnej správy SR za rok 202092 dosiahli podmienené záväzky 
k 31.12.2020 výšku 19 729 mil. eur (21,4 % HDP). Z tejto sumy len časť pripadajúca na Európsky 
nástroj finančnej stability (EFSF) vo výške 2 372 mil. eur (2,6 % HDP) je zahrnutá v základnom 
scenári, keďže tieto záväzky sú súčasťou hrubého dlhu93. 
 

4.6 Základný scenár dlhodobého vývoja verejných financií 
 
Spojením strednodobého scenára s dlhodobými projekciami príjmov a výdavkov citlivých 
na starnutie populácie a zahrnutím ďalších implicitných a podmienených záväzkov vznikne 
základný scenár dlhodobého vývoja verejných financií. 
 
Nižšie uvedené grafy ilustrujú vývoj primárneho salda a hrubého dlhu verejnej správy 
v horizonte do roku 2071, vychádzajúc z roku 2021. Dlh verejnej správy by podľa tejto 
projekcie klesol z úrovne 63,1 % HDP na 48,1 % HDP v roku 2029. Následne vplyvom 
starnutia populácie by došlo k nárastu podielu dlhu na HDP. Dlh by sa nad najvyššie sankčné 
pásmo dlhovej brzdy dostal opätovne v roku 2033. Za predpokladu nezmenených politík by 
dlh na konci roku 2071 dosiahol 271,8 % HDP. Ide o hypotetický scenár, keďže trhy by prestali 
financovať potreby Slovenska už pri významne nižších úrovniach dlhu. Pri zohľadnení reakcie 
finančných trhov, ale aj domácností a podnikateľov sa rok, kedy sa teoreticky Slovensko prestane 
financovať, významne priblíži. Zároveň ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti stanovuje 
horný limit dlhu vo výške 50 % HDP, pričom definuje odstupňované sankcie, v prípade, že sa 
dlh blíži k tomuto limitu. Na základe toho by mala vláda povinnosť reagovať na zvyšujúci sa dlh 
opatreniami v zmysle stanovených sankcií, čo by malo zabrániť zotrvaniu dlhu nad horným 
limitom. 
 

Nárast dlhu je v základnom scenári určovaný deficitným hospodárením verejnej správy, ktoré 
je spôsobené najmä nárastom výdavkov citlivých na starnutie populácie a prejaví sa po roku 

 
92  Vláda SR, Návrh súhrnnej výročnej správy za rok 2020, november 2020, str. 61. 
93  V metodike národných účtov sa do dlhu zaznamenáva časť záväzkov voči EFSF. Na konci roku 2020 bol vplyv EFSF 

na hrubý dlh 1 859 mil. eur (2,0 % HDP). 
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2029. Zvyšovanie dlhu by následne spôsobilo prudký nárast výšky platených úrokov a opätovne 
by tak prispelo k ďalšiemu nárastu dlhu. Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu dlhodobej 
udržateľnosti je kľúčové zabezpečiť primeranú úroveň dlhu v súčasnosti, aby sa aj po 
zohľadnení demografického vývoja dlh pohyboval stále na „bezpečnej úrovni“. 
Opustenie „bezpečnej úrovne“ automaticky vedie k nekontrolovanému nárastu deficitu 
a ďalšiemu nárastu dlhu a zvyšovaniu pravdepodobnosti neschopnosti splatiť svoj dlh 
(default). 
 

Graf 36: Projekcia vývoja dlhu a primárneho 
salda v základnom scenári (% HDP) 

 Graf 37: Projekcia výdavkov v základnom 
scenári (% HDP) 

 

 

 

Zdroj: RRZ  
SD – strednodobá projekcia  
DD – dlhodobá projekcia                                              Zdroj: RRZ 

 

Tab 7: Základný scenár verejných financií* (% HDP) 

    Strednodobá časť Dlhodobé projekcie 

  2021** 2022 2023 2024 2025 2030 2040 2050 2060 2071 

Príjmy 40,6 40,5 40,7 39,9 39,6 39,4 39,6 39,8 40,0 40,1 

Daňové príjmy 19,7 19,5 19,3 19,2 19,1 19,2 19,2 19,1 19,1 19,1 

Sociálne a zdravotné odvody 16,0 15,8 15,7 16,0 16,2 16,2  16,4  16,6 16,8 16,8 

Nedaňové príjmy  3,5 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 

Granty a transfery 1,4 1,9 2,5 1,7 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Výdavky 43,0 43,2 42,7 42,4 41,8 41,6 44,9 49,2 54,0 56,7 

Primárne výdavky 41,9 42,3 41,9 41,7 41,2 40,7 42,4 44,8 46,7 46,1 

Fixné v dlhodobej časti 18,3 19,3 19,1 18,8 18,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Výdavky citlivé na demografiu 23,4 22,7 22,5 22,7 22,5 23,1  24,8  27,3  29,1  28,6  
Náklady na ukonč. prevádzky JE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PPP projekty a náklady na údržbu 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Úroky 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 2,5 4,4 7,3 10,7 

Saldo VS -2,4 -2,8 -2,0 -2,5 -2,2 -2,3 -5,4 -9,4 -13,9 -16,7 

Primárne saldo VS -1,3 -1,9 -1,2 -1,8 -1,5 -1,4 -2,8 -5,0 -6,6 -6,0 

Štrukturálne saldo VS -1,9 -1,9 -2,1 -1,9 -1,6 -2,3 -5,4 -9,4 -13,9 -16,7 

Hrubý dlh VS 63,1 57,0 52,2 50,6 49,7 48,2 
 

65,2 
 

112,3  186,6  271,8  
Implicitná úroková miera 1,97% 1,70% 1,56% 1,45% 1,38% 1,75% 3,98% 4,03% 4,04% 4,04% 

* neobsahuje predpoklady o hospodárení podnikov štátnej správy, ani Národnej banky Slovenska    

** bez jednorazových vplyvov         Zdroj: RRZ 
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5 Citlivostné scenáre 
 
Základný scenár predpokladá, že správanie ekonomických subjektov nie je ovplyvnené výškou 
verejného dlhu. V skutočnosti však jednotliví aktéri citlivo vnímajú94 ekonomické vyhliadky 
krajiny, stabilitu inštitucionálneho prostredia, schopnosť štátu riadne splácať svoje záväzky 
a nezadlžovať sa nad svoje možnosti. Odklon štátu od kredibilnej fiškálnej politiky 
a rastúce riziko jeho platobnej neschopnosti vedie k nárastu úrokových sadzieb vo 
forme rizikových prirážok. V prípade malých otvorených ekonomík na periférii 
eurozóny je citlivosť trhov na udržateľnosť verejných financií a celkovú mieru zadlženia 
krajiny vyššia a aj dôsledky rýchlo rastúcich prirážok na ekonomiku horšie v porovnaní 
s veľkými stabilnými ekonomikami v jadre eurozóny. Marginálna cena dlhu je vyššia ako 
úroková sadzba ponúkaná na finančných trhoch, a to najmä v prípade vysokého dlhu95. Preto 
úroveň dlhu výrazne presahujúca bezpečnú úroveň dlhu bude znamenať nárast rizikových 
prirážok krajiny. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý spôsobuje zvyšovanie rizikových prémií, a to 
najmä v krátkodobom horizonte, je inflácia. Investori, v snahe uchrániť sa pred stratou hodnoty 
peňazí, prenášajú svoje inflačné očakávania do požadovanej ceny novoemitovaného dlhopisu. 
 
Vyššie rizikové prirážky prostredníctvom zvyšujúcich sa nákladov na obsluhu dlhu vedú 
k dodatočnému nárastu verejného dlhu a sťažujú možnosť jeho refinancovania za 
rozumných podmienok, a to aj v prípade krajín, ktoré nemajú vlastnú monetárnu politiku. 
Zároveň sa však priamo pretavujú do nárastu úrokových sadzieb v komerčných bankách, čo 
znamená drahšie financovanie úverov, a teda aj pokles úspor domácností, investičných aktivít 
firiem a nižší rast. Rizikové prirážky tak predstavujú ďalší kanál, ktorými fiškálna politika 
vplýva na reálnu ekonomiku aj príjmy rozpočtu verejnej správy. Kým nárast rizikových 
prirážok, spôsobený vyššími inflačnými očakávaniami, má dočasný charakter, ich previazanie so 
schopnosťou štátu splácať svoje záväzky vytvára trvalý zdroj rastu zadlženosti a opätovného 
zvyšovania prirážok, tzv. efekt snehovej gule. 
 
Citlivosť úrokových sadzieb je z dôvodu výrazného presahu stability finančného sektora 
na makroekonomický a fiškálny vývoj štandardnou súčasťou stress-testingu bánk aj 
renomovaných medzinárodných inštitúcií96. Jednou z úloh štátu je zabezpečenie stability 
ekonomického rastu. Tá môže byť ohrozená v prípade neschopnosti štátu zabezpečiť stabilitu 
alebo pokles úrovne dlhu prostredníctvom budúcich očakávaných príjmov. Aj počas 
mimoriadnych udalostí musí byť udržaná schopnosť obsluhovať dlh bez potreby výrazných 
úprav fiškálnej politiky. Rizikové scenáre vyhodnocujú v rôznych časových horizontoch citlivosť 
úrovne dlhu na ekonomické výkyvy a na jeho pohybovanie sa v bezpečných medziach aj 
v prípade mimoriadnych turbulencií. Zjednodušený statický prístup pri vyhodnocovaní rizík 
predpokladá len priamy vplyv šoku a nezachytáva spätnú väzbu od jednotlivých ekonomických 

 
94  Štúdie Alfonso, Gomes, Rother (2007) a Alfonso, Fuceri, Gomes (2011) uvádzajú ako determinanty ratingov krajín 

makroekonomické faktory (HDP per capita, rast reálneho HDP), výkonnosť fiškálnej politiky (verejný dlh, 
efektivita vlády), úroveň a stabilitu inštitucionálneho prostredia, zahraničný dlh a rezervy, históriu defaultov 
a členstvo v Európskej únii. Rating krajiny je kľúčový pre určenie úrokovej sadzby, a teda aj rizikovej prirážky 
krajiny, no ovplyvňuje aj ratingy lokálnych bánk a podnikov a je dôležitým indikátorom solventnosti pre 
inštitucionálnych investorov. 

95  Alcidici (2018): Debt Sustainability Assessment – The state of the art; Blanchard (2019): Public Debt and Low 
Interest Rates. 

96  Napríklad MMF (IMF: Stress Testing of the Financial System (2001); Stress Testing at the IMF (2004); Jobst, Oura: 
Sovereign Risk in Macroprudential Solvency Stress Testing, IMF Working Paper (2019)), ECB, ČNB atď. 
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subjektov. Na druhej strane, použitím modelu OGRE97 je možné zachytiť aj zmeny v správaní 
a motiváciách spotrebiteľov, firiem, vlády a finančných trhov, sledovať väzby medzi ich 
rozhodnutiami a identifikovať tak dopady skúmaných citlivostných scenárov na nich. 
 

5.1 Inflačný šok a dlhodobá udržateľnosť verejných financií 
 
Rozšíreným názorom medzi ekonómami je, že nízka a stabilná inflácia stimuluje dopyt, jej 
predvídateľnosť umožňuje dobré nastavenie úrokových sadzieb a cenových kontraktov s dlhším 
časovým presahom. Tým podporuje ekonomický rast a znižuje úroveň zadlženia v pomere ku 
HDP. Avšak súčasná inflácia má iný charakter. Prudko a nepredvídateľne rastúce ceny 
energií a komodít (ktoré Slovensko musí dovážať), problémy s dodávateľsko-
odberateľskými reťazcami, dozvuky problémov súvisiacich s pandémiou COVID-19, 
uvoľnená menová politika a geopolitická nestabilita v regióne vyvolaná vojenským 
konfliktom na Ukrajine98 vyvolali infláciu, ktorá má jednoznačne škodlivý vplyv na 
domácu ekonomiku, vedie k redistribúcii a má dopady na alokáciu zdrojov. Táto 
kapitola skúma jej vplyv na dlhodobú udržateľnosť. Vysoká inflácia má protichodné efekty: 
aspoň dočasne prispieva k zníženiu úrovne zadlženia, no zároveň znižuje ekonomický rast a tým 
aj príjmy rozpočtu. Navyše, inflačné očakávania formované menovou politikou ECB a vývojom v 
reálnej ekonomike potom vplývajú na rozhodnutia finančných trhov o požadovaných cenách 
štátnych dlhopisov, čím majú priamy dosah na úročenie verejného dlhu. 

 
Rizikový scenár predpokladá99 nárast cien energií v rokoch 2022 a 2023, ktorý sa na domácej 
scéne premietne aj do nárastu regulovaných cien, pretrvávajúce globálne problémy 
s plynulosťou reťazcov, nestabilnú situáciu v regióne, vyššiu infláciu a slabšiu výkonnosť 
ekonomík obchodných partnerov. Kľúčovými faktormi sú reakcie finančných trhov a ECB. 
 

5.1.1 Inflačný šok: základný rizikový scenár 

 
V prípade dočasného šoku cenového šoku bez reakcie finančných trhov aj ECB100 sú 
makroekonomické dôsledky tejto situácie negatívne, avšak bez dlhodobých efektov. Do domácej 
ekonomiky sa rýchlo premietne vyššia inflácia u zahraničných obchodných partnerov, 
energetické cenové šoky aj nárast regulovaných cien. Vyššie ceny (spotrebiteľská inflácia 
v rozmedzí 8 až 10 percent) budú v krátkodobom horizonte určovať ekonomický vývoj a budú 
viesť ku slabšiemu domácemu aj zahraničnému dopytu a poklesu exportu, spotreby domácností 

 
97  Viac informácií o modeli OGRE nájdete v Prílohe 9. 
98  Základný scenár verejných financií popísaný v predošlých kapitolách neobsahuje dôsledky vojnového konfliktu na 

Ukrajine (nakoľko vojna prepukla až v roku 2022), RRZ ho však zahrnula do citlivostných scenárov.  
99  Ide o predpoklady konzistentné s predikciami makroekonomického výboru z marca 2022: nárast cien energií 

v rokoch 2022 aj 2023 (plyn o 20 resp. 60 percent, teplo o 13 resp. 40 percent a elektrina v roku 2022 o 10 percent), 
nárast regulovaných cien v rokoch 2022 resp. 2023 o 11 resp. 18 percent, CPI inflácia v eurozóne v roku 2022 na 
úrovni 5,1 percenta (následný pokles), rast HDP v eurozóne nižší o 1,9 percentuálneho bodu oproti očakávaniam 
z júna 2021. 

100  V základnom rizikovom scenári predpokladáme implicitnú úrokovú sadzbu dlhu totožnú s východiskami 
základného scenára verejných financií. 
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aj investičných aktivít101 v rokoch 2022 a 2023. Inflačné šoky budú vytvárať negatívne tlaky na 
trhu práce, po roku 2024 výraznejšia mzdová inflácia bude prispievať k nárastu nezamestnanosti.  
 
V porovnaní so stavom bez inflačného šoku bude rast reálneho HDP v roku 2022 nižší o viac ako 
3 percentuálne body, no v dôsledku použitia predpokladu o rýchlom ukončení vojenského 
konfliktu a rýchlemu zlepšovaniu výkonu ekonomík zahraničných partnerov bude rok 2023 
v znamení doháňania strát. Ekonomické oživenie sa tak posúva až po roku 2024. Vplyv 
inflačného šoku na fiškálnu pozíciu je nezanedbateľný. Naplno sa prejaví po roku 2024, kedy 
negatívne trendy na trhu práce a nárast výdavkov rozpočtu verejnej správy budú znamenať 
zhoršenie primárneho deficitu až o 1 percento HDP v porovnaní so stavom bez inflačného 
šoku102.  

 
Vysoká inflácia, nižší reálny rast a vyšší 
primárny deficit sa tak odrazia na vývoji 
zadlženosti krátkodobo aj dlhodobo. Šok 
v prípade pasívneho postoja ECB a finančných 
trhov pomôže znížiť mieru zadlženia, nakoľko 
bude viesť ku krátkodobému výraznému 
poklesu reálnej úrokovej sadzby, ktoré nebude 
v plnej miere kompenzované proporčným 
poklesom ekonomického rastu. Na základe 
statických prepočtov103 by to v porovnaní so 
stavom bez šoku znamenalo pokles 
zadlženia maximálne o 8,6 percenta HDP 
v roku 2025 (Tab 8 a Graf 38 , modré stĺpy). 
Dlhodobo, vplyvom vyprchávania šoku, by 
išlo o pokles miery zadlženia o 5,5 percenta 
HDP104.  
 
Tento fiškálny priestor však nie je v skutočnosti taký veľký, ako by sa na základe 
statického pohľadu mohlo zdať. Dôvodom sú dynamické efekty ale aj rizikové faktory105 
v podobe možnosti trvalo vyšších cien energií a reakcií finančných trhov a ECB. Dynamické 
efekty vo forme nižšieho rastu reálneho HDP, horšej primárnej bilancie a nelineárnych efektov 
z tohto vankúša ukroja približne 60 percent. Výsledný pokles zadlženia bude v porovnaní 

 
101  Rast spotreby domácností bude tlmený vysokou infláciou aj stenčujúcimi sa disponibilnými príjmami v dôsledku 

relatívne horšieho stavu na trhu práce. V porovnaní so stavom bez inflačného šoku tak bude v roku 2022 
o 0,5 percentuálneho bodu nižší a na pôvodnú úroveň rastu sa dostane až v roku 2024. Očakávame, že vplyvom 
šoku bude napriek post-covidovému dobiehaniu rast investícií pomalší o 2 až 3 percentuálne body. 

102  Nižšia investičná aktivita, situácia na trhu práce a pretrvávajúce problémy s plynulosťou dodávok bude viesť 
v rokoch 2022 a 2023 k relatívne nižším daňovo-odvodovým príjmom z práce. To je však kompenzované vyššími 
príjmami zo spotrebných daní (aj napriek nižšej spotrebe domácností). Na druhej strane bude vysoká inflácia 
a valorizačný mechanizmus viesť od roku 2023 k nárastom výdavkov rozpočtu. To znamená, že hoci v roku 2022 
môžeme očakávať mierne zlepšenie salda rozpočtu verejnej správy, v nasledujúcich rokoch sa bude bilancia 
pohybovať v červených číslach v porovnaní so stavom bez inflačného šoku. 

103 T.j. pri ignorovaní ostatných faktorov okrem inflácie  
104  To je ekvivalent približne jeden a pol roku zadlžovania sa v čase okolo roku 2040. 
105 Scenáre zamerané na jednotlivé rizikové faktory sú analyzované samostatne v texte ďalej. 

Graf 38: Vplyv inflačnného šoku na zadlženie, 
základný inflačný rizikový scenár (v % HDP) 

 

 
 Zdroj: RRZ  
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so stavom bez šoku v roku 2040 len o 2,3 percenta HDP106 (Tab 8 a Graf 38, modrá čiara). 
Realizácia jednotlivých rizikových faktorov a zohľadnenie dynamických efektov tak môže 
spôsobiť, že inflačný šok v dlhodobom horizonte dokonca zvýši úroveň zadlženosti nad 
úroveň stavu bez šokov. Znamená to, že spotrebovanie krátkodobých prínosov takýchto 
ponukových inflačných šokov by mohlo zhoršiť dlhodobú udržateľnosť verejných 
financií a to v stave, keď krajina čeliaca starnutiu populácie bude v horšej ekonomickej 
kondícii ako by bola bez inflačného šoku. Kombinácie viacerých rizikových faktorov 
výraznejšie znížia rastový potenciál ekonomiky a efekt zhoršenia dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií ešte zosilnia. 
 

5.1.2 Inflačný šok: vyššie ceny energií 

 
Scenár nad rámec základného rizikového scenára predpokladá, že v súvislosti s rusko-
ukrajinskou vojnou stúpne cena plynu107 v roku 2022 až o 100 percent a zároveň dôjde ku 
ďalšiemu oslabeniu zahraničného dopytu. V dôsledku toho by na základe mechanických 
prepočtov krátkodobo vznikol fiškálny priestor (zníženie zadlženia v porovnaní so stavom bez 
šoku) prevyšujúci 10 percent HDP (Tab 8, Graf 39, Graf 40, modré stĺpy).  
 

Graf 39: Vplyv inflačného šoku na zadlženie, 
scenár „dočasný cenový šok“ (v % HDP) 

 Graf 40: Vplyv inflačného šoku na zadlženie, 
scenár „trvalý cenový šok“ (v % HDP) 

 

 

 

 

 
 

 Zdroj: RRZ   Zdroj: RRZ  

 
V prípade dočasného charakteru cenového šoku tak statický prístup na dlhodobom horizonte 
zväčšuje fiškálny priestor v porovnaní so základným rizikovým scenárom 
o takmer 1 percentuálny bod na 6,4 percenta HDP. Zohľadnenie dynamických efektov však tieto 
očakávania o znížení zadlženia vďaka pôsobeniu inflačného šoku značne redukuje 
na 2,7 percenta HDP (Graf 39 - modrá čiara).  
 

 
106  Predpokladáme, že v základnom rizikovom scenári pri zohľadnení dynamických efektov dosiahne verejný dlh 

v roku 2040 úroveň 69 percent HDP. 
107  Ide o nárast globálnych cien, ktoré sa prenesie aj do inflácie v krajinách našich obchodných partnerov a slabšej 

kondície ekonomík. Predpokladáme, že v slovenskej ekonomike sa tento nárast proporčne premietne do 
dodatočného navýšenia regulovaných cien v roku 2023. 
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Pokiaľ budú zmeny v cenách energií trvalé108, tak dynamické efekty, indikujúce trvalé 
straty na rastovom potenciáli krajiny s následným presahom na bilanciu rozpočtu 
verejných financií, vedú ku úplnému rozpusteniu fiškálneho priestoru vytvoreného 
inflačným šokom109 (Tab 8, Graf 40, modrá čiara). Trvalo vyššie ceny energií odrážajú zvýšené 
náklady súvisiace s diverzifikáciou zdrojov a prechod na zelenšie a udržateľnejšie formy energií. 
Odvrátenou stranou toho bude trvalá strata110 na reálnom HDP per capita až do výšky 5 percent 
v roku 2040. 
 
 

5.1.3 Inflačný šok: reakcie finančných trhov a ECB 

 
Ďalším dôležitým predpokladom pre hodnotenie dopadov inflačných šokov na ekonomický 
vývoj a dlhodobú udržateľnosť verejných financií je postoj monetárnej politiky a finančných 
trhov v otázke miery prenesenia inflačných očakávaní do požadovaných výnosov 
resp. rizikových prirážok. 
 
Prenos inflačných očakávaní do požadovaných cien novoemitovaných dlhopisov zo strany 
finančných trhov bude znamenať dočasný nárast implicitných sadzieb 
o 0,5 percentuálneho bodu nad rámec základného rizikového scenára, a teda aj nárast 
nákladov štátu na obsluhu dlhu. Vyššie ceny úverov pre domácnosti aj rast nákladov firiem na 
prefinancovanie kapitálu znamenajú dodatočný pokles v spotrebe domácností, investičnej 
aktivite a majú negatívne dopady na trh práce. V dôsledku týchto faktorov bude ekonomika rásť 
o približne 0,2 percentuálneho bodu pomalšie v porovnaní so základným rizikovým scenárom 
a negatívne budú aj efekty na bilanciu rozpočtu verejnej správy. 
 
Hoci na základe statických prepočtov by inflačný šok aj pri dočasnom náraste rizikových 
prirážok priniesol krátkodobé zníženie zadlženosti o 8,2 percenta HDP voči stavu bez šokov 
(Tab 8, Graf 41 - modré stĺpce), po zvážení dynamických efektov sa do roku 2040 tento priestor 
zredukuje na minimum (0,6 percenta HDP, Tab 8, Graf 41 - modrá čiara). 
 
Vzhľadom na končiace obdobie politiky kvantitatívneho uvoľňovania je na mieste 
očakávať, že po odznení inflačného šoku sa výnosy zo štátnych dlhopisov s dlhou 
splatnosťou vrátia na vyššie úrovne v porovnaní s rokom 2021111. Náklady na obsluhu dlhu aj 
financovanie úverovania domácností a firiem tak budú dlhodobo vyššie a dôsledky na výkon 
ekonomiky horšie. Tieto efekty úplne prekonajú na základe mechanických prepočtov očakávané 
prínosy inflačného šoku na úroveň dlhu112 (Tab 8, Graf 42 - modrá čiara). 
 
 
 
 

 
108  Predpokladáme, že po náraste nastane stabilizácia cien na úrovni o 25 percent vyššej oproti roku 2021.  
109 V prípade trvalo vyšších cien energií by tak verejný dlh v roku 2040 presiahol 71 percent HDP. 
110  Tento odhad nezahŕňa potenciálne ekonomické zisky súvisiace so zvýšenou stabilitou a predikovateľnosťou 

v dodávkach energií. 
111  Predpokladáme, že efekty tohto rozhodnutia budú na implicitných úrokových sadzbách viditeľné od roku 2026. 
112  To bude viesť v roku 2040 v porovnaní so stavom bez šokov o 1 percento HDP vyššiu úroveň zadlženia. 
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Graf 41: Vplyv inflačného šoku na zadlženie, 
reakcia finančných trhov (v % HDP) 

 Graf 42: Vplyv inflačného šoku na zadlženie, 
reakcia finančných trhov a koniec QE  

 

 

 

 

 
 

 Zdroj: RRZ   Zdroj: RRZ  

 
Rizikové scenáre zamerané na vyčíslenie dopadov vyššieho rastu cien energií 
resp. reakcií finančných trhov a ECB ukazujú, že plné využitie krátkodobých nadpríjmov 
štátu z titulu vysokej inflácie by zhoršilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií. 
Ignorovanie dynamických efektov (nižší ekonomický rast, negatívne dopady na rozpočet 
verejnej správy, prípadne vyššie úrokové sadzby) vedie ku nadhodnoteniu tohto fiškálneho 
priestoru vo všetkých scenároch a uvažovaných časových horizontoch. 
 

5.1.4 Inflačný šok: kombinované riziká 

 
Vzhľadom na očakávania o možnosti 
výraznejšieho nárastu cien energií (a následne 
aj regulovaných cien) a oslabení zahraničného 
dopytu nad rámec predpokladov základného 
rizikového scenáru113 ako aj rastu úrokových 
sadzieb je potrebné vyhodnotiť, do akej miery 
ovplyvní kombinácia viacerých rizikových 
faktorov vývoj zadlženia a teda aj veľkosť 
fiškálneho priestoru, ktorý tým vnikne pri 
porovnaní s predikciou zadlženia z roku 2021.  
 
Hoci na základe statických prepočtov by 
zosilnený inflačný šok aj pri dočasnom náraste 
rizikových prirážok priniesol krátkodobé 
zníženie zadlženosti o vyše 8 percent HDP voči 
stavu bez šokov (Tab 8, Graf 43 - modré stĺpce), 
po zvážení dynamických efektov sa do roku 2040 tento priestor zredukuje na 1 percento HDP 
(Graf 43 - modrá čiara). Pokiaľ by zmeny v cenách energií mali trvalý charakter a ECB by 
rozhodla o ukončení programu kvantitatívneho uvoľňovania, tak by to do roku 2040 
znamenalo zvýšenie zadlženia o približne 5.6 percenta HDP, hoci krátkodobé statické 

 
113  Predpoklady makroekonomického výboru z marca 2022. 

Graf 43: Vplyv inflačného šoku na zadlženie, 
dočasné riziká a reakcia trhov (v % HDP)  

 

 
Zdroj: RRZ  
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odhady prínosov šokov by boli významné, až 10 percent HDP114 (Graf 44, Graf 45 - modré 
stĺpce). V prípade, že by investori reagovali na nadmerné zadlžovanie115 sa a odklonu od 
kredibilnej fiškálnej politiky dodatočným navýšením rizikových prirážok, dôsledky by boli ešte 
výraznejšie. V roku 2040 by tak zadlženie bolo vyššie o približne 15 percent HDP v porovnaní so 
stavom bez šokov (Tab 8, Graf 45 - modrá čiara), verejný dlh by tak dosiahol 86 percent HDP. 
 

Graf 44: Vplyv inflač. šoku na zadlženie, 
trvalé riziká, reakcia trhov a koniec QE (% 
HDP) 

 Graf 45: Vplyv inflač. šoku na zadlž., trv. 
riziká, reakcia trhov (vr. reakcie na dlh), 
koniec QE 

 

 

 

 

 
 

 Zdroj: RRZ   Zdroj: RRZ  

 
Tab 8: Dopad inflačného šoku na vývoj zadlženosti v rokoch 2022 až 2040 

Scenár 

Statický efekt inflácie  
(% HDP) 

Vrátane dynamických vplyvov (% 
HDP) 

maximum 2030 2040 maximum 2030 2040 
Základný rizikový scenár Graf 38  -8.6 (2025) -6.0 -5.5  -6.0 (2024) -2.7 -2.3 
Rizikové scenáre “Energie”  dočasné efekty Graf 39  -10.7 (2024) -6.9 -6.4  -8.2 (2024) -3.3 -2.7 

 trvalé efekty Graf 40  -10.6 (2025) -7.4 -6.8  -7.3 (2023) -1.9 0.3 
Rizikové scenáre “Úroky” finančné trhy Graf 41  -8.2 (2025) -6.1 -5.5  -4.6 (2024) -1.0 -0.6 
 finančné trhy a QE Graf 42  -8.2 (2025) -6.3 -5.8  -6.0 (2024) -1.5 1.1 
Kombinované scenáre dočasné efekty Graf 43  -8.2 (2025) -6.2 -5.3  -6.2 (2023) -2.9 -1.2 
 trvalé efekty a QE Graf 44  -10.2 (2025) -7.6 -7.3  -8.3 (2023) 0.0 5.6 

 trvalé efekty,QE,dlh  Graf 45 -10.1 (2025) -7.6 -6.8 -7.4 (2023) 2.2 15.2 

Rozdiely sú uvádzané v percentách HDP oproti scenáru bez šoku. 
Zdroj: RRZ 

5.2 Riziková prirážka a dlhodobá udržateľnosť verejných financií 
 
Prepojenosť úrokových sadzieb s očakávaniami investorov ohľadom vývoja dlhu 
a ekonomickou situáciou116 má kritickú úlohu, nakoľko prehĺbi problémy, ktorým bude 
ekonomika čeliť v prostredí starnúcej populácie a rastúceho dlhu. Starnutie populácie 
spôsobí zmenu štruktúry ekonomiky. Čoraz väčší podiel ľudí v poproduktívnom veku bude 
znamenať presun od investícií a medzinárodného obchodu smerom ku spotrebe, ktorá sa stane 

 
114  Pri statickom prístupe o vyše 10 percent HDP, po zarátaní dynamických vplyvov o 7.6 percenta HDP. Verejný dlh 

by tak v roku 2040 presiahol 76 percent HDP. 
115  Verejný dlh prevyšujúci Maastrichtské kritérium. 
116  Predpokladáme, že investori berú do úvahy svoje očakávania o miere nadmerného zadlženia (verejný dlh 

prevyšujúci Maastrichtské kritérium) a konvergencii krajiny k jadru EU (merané vo forme rozdielu reálneho HDP 
per capita v parite kúpnej sily) na horizonte 10 rokov. 
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hlavnou hybnou silou ekonomického rastu v budúcnosti117. Hoci bude dominovať súkromná 
spotreba, významnú rolu na raste bude mať postupne sa zvyšujúci dopyt domácností po 
verejných službách v oblasti zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti. Tieto trendy sa zvýraznia 
s nástupom prudších demografických zmien po roku 2040.  
 

V tomto období sa bude pohybovať výška verejného dlhu blízko Maastrichtského kritéria118 
a tempo rastu ekonomiky, ktorá dovtedy rástla v priemere 2,2 percentami ročne, začne viditeľne 
spomaľovať. Príčinou slabšieho rastu po roku 2040, v priemere len 1,22 percenta ročne119, bude 
nielen nedostatok pracovnej sily z dôvodu starnutia populácie, ale aj rastúca riziková prirážka 
reagujúca na nadmerné zadlženie. Tá bude predražovať financovanie úverov a tak prispievať ku 
ďalšiemu znižovaniu investičnej aktivity, následne aj ponuky práce120 (Graf 47). Dôsledkom bude 
nárast nezamestnanosti a pokles spotreby domácností121. 
 

Graf 46: Zdroje rastu zadlženia, základný vs. 
scenár s rizikovou prémiou (YoY, % HDP) 

 Graf 47: Zdroje rastu reálneho HDP, základný 
vs. scenár s rizikovou prémiou (YoY, %) 

 

 

 

 

 

 

Dekompozícia zdrojov rastu zadlženia (deficit, úroky, rast) za 
predpokladu úrokovej sadzby podľa Európskej Komisie 
(základný scenár, modrá čiara) a citlivej prémie (šedá čiara).  
 Zdroj: RRZ  

 Príspevky k rastu potenciálu reálneho HDP za predpokladu 
úrokovej sadzby podľa Európskej Komisie (základný scenár, 
modrá čiara) resp. citlivej rizikovej prémie (šedá čiara). 

Zdroj: RRZ 
 

Zdroj: RRZ  
 
 
Rastúce rizikové prirážky a vyššie, do roka 2070 až štvornásobné (Graf 46 - svetlozelená), 
náklady na dlhovú obsluhu však budú najvýznamnejší zdroj vyššieho zadlženia. Do roku 2070 

 
117  Medzi rokmi 2021 a 2070 v základnom scenári (sadzby bez previazania s vývojom fiškálneho prostredia) narastie 

vplyvom starnutia populácie podiel spotreby domácností na HDP o 1,5 percentuálneho bodu a spotreby vlády 
o 0,6 percentuálneho bodu. Na druhej strane, menší podiel produktívnej časti populácie spôsobí postupný prepad 
investičnej aktivity na tvorbe HDP o 1,3 percentuálneho bodu a obchodnej bilancie (najmä vďaka exportu 
z dôvodu nižšej konkurencieschopnosti) o 0,8 percentuálneho bodu. V tomto období klesne zamestnanosť o vyše 
9 percentuálnych bodov na takmer 45 percent osôb starších ako 15 rokov. 

118  V roku 2040 dosiahne verejný dlh úroveň 65 percent HDP. 
119  Rast reálneho HDP v scenári s citlivými sadzbami je v priemere o 0.17 percentuálneho bodu slabší ako v prípade 

základného scenára. Znamená to, že vplyvom rastúcich úrokových sadzieb ekonomika stratí do roku 2070 
približne 5 percent HDP v porovnaní so základným scenárom (bez citlivých sadzieb). 

120  Pokles investičnej aktivity bude v porovnaní so základným scenárom takmer trojnásobný v dôsledku čoho klesne 
zamestnanosť v porovnaní so základným scenárom o dodatočného 1,5 percentuálneho bodu. 

121  Vplyvom relatívne pomalšie rastúcich reálnych miezd a vyššej miere nezamestnanosti v scenári s citlivou 
rizikovou prémiou trpia domácnosti nielen drahším úverovaním, ale aj nižšími disponibilnými príjmami. 
V dôsledku toho ich spotreba do roku 2070 klesne, v pomere ku HDP o 0,5 percentuálneho bodu oproti roku 2021. 
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by tak stúpla úroková sadzba o 7 percentuálnych bodov (Graf 49) a prispeje 
k postupnému nárastu verejného dlhu na 505 percent HDP (Graf 48), takmer 
dvojnásobok oproti základnému scenáru. 
 

Graf 48: Zdroje zadlženia, základný vs. scenár 
s rizikovou prémiou (% HDP) 

 Graf 49: Úrokové sadzby, základný vs. scenáre 
s rizikovými prémiami (nom., p.a.) 

 

 

 

 

 

 

Dekompozícia zdrojov rastu zadlženia za predpokladu úrokovej 
sadzby podľa Európskej Komisie (základný scenár, modrá 
čiara) resp. citlivej rizikovej prémie (šedá čiara). 

Zdroj: RRZ 

 

Zdroj: RRZ  

 
Vzhľadom na končiace obdobie politiky kvantitatívneho uvoľňovania je na mieste očakávať, že 
po odznení inflačného šoku sa výnosy zo štátnych dlhopisov s dlhou splatnosťou vrátia na vyššie 
úrovne v porovnaní s rokom 2021122. 
 
Koniec politiky kvantitatívneho uvoľňovania podporí rast zadlženia v prostredí sadzieb 
citlivých na kredibilitu a udržateľnosť fiškálnej politiky. Negatívne dopady vyšších úrokov 
na výkonnosť ekonomiky, príjmy štátneho rozpočtu a náklady na dlhovú obsluhu sa preto 
prejavia na raste zadlženosti skôr, už okolo roku 2035. Vďaka reakcii rizikových prirážok na 
zhoršujúci sa výhľad v udržateľnosti verejných financií bude zadlženosť rásť strmšie ako 
v prípade bez reakcie ECB. Do roku 2070 tak verejný dlh prekoná 620 percent HDP a úroky sa 
priblížia k 15 percentám (Graf 49 - červená farba). Ide o hypotetickú úroveň zadlženia a výšky 
úrokov, nakoľko trhy zastavia možnosť krajiny prefinancovať sa pri výrazne nižších úrovniach 
zadlženia.  
  

 
122  Rovnako ako v rizikových scenároch s inflačným šokom predpokladáme, že efekty tohto rozhodnutia budú na 

implicitných úrokových sadzbách viditeľné od roku 2026. 
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6 Bezpečná úroveň dlhu 
 
Bezpečnú úroveň dlhu správa ilustruje dvoma spôsobmi. Prvý spôsob vychádza z definície 
dlhodobej udržateľnosti verejných financií podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, 
ktorý stanovuje povinnosť udržať úroveň hrubého dlhu pod hranicou 50 % HDP v dlhodobom 
horizonte. 
 

Druhý spôsob vychádza z analýzy fiškálneho limitu Slovenska. Úroveň bezpečnej hranice 
čistého dlhu na Slovensku sa v čase mení v závislosti od aktuálneho hospodárenia verejných 
financií, platnej legislatívy a očakávaných zmien v demografickej štruktúre populácie a s tým 
súvisiaceho nárastu výdavkov citlivých na starnutie populácie a zhoršenia prognóz rastu 
domácej ekonomiky. Prebiehajúce starnutie populácie bude mať v najbližších desaťročiach také 
negatívne vplyvy na rozpočet, ktoré nebude pri dlhu tesne pod úrovňou sankčných pásiem 
ústavného limitu na dlh možné operatívne každoročne kompenzovať. Je vysoko pravdepodobné, 
že vláda by čoskoro narazila na efektívne limity zdaňovania a obmedzené možnosti znižovania 
výdavkov. 
 

6.1 Udržanie hrubého dlhu pod hornou hranicou limitu na dlh 
 
Ak by bola dosiahnutá dlhodobá udržateľnosť prijatím opatrení hneď v prvom roku (okamžitá 
konsolidácia), je možné ukázať, ako by sa vyvíjala úroveň hrubého dlhu v základných scenároch 
roku 2020 a 2021 (Graf 50). V oboch scenároch platí, že hrubý dlh by sa v najbližších rokoch 
vďaka dosahovaným primárnym prebytkom znižoval, aby po dosiahnutí bodu obratu (okolo 
roku 2045), kedy už prevážia efekty starnutia začal opätovne narastať k úrovni 50 % HDP.  
 

Graf 50: Vývoj hrubého dlhu pri konsolidácii vo veľkosti ukazovateľa udržateľnosti (% HDP) 

 
Zdroj: RRZ 
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Medzi základnými scenármi vychádzajúcimi z rokov 2020 a 2021 nenastal takmer žiadny posun 
vo vývoji krivky dlhu. Kým v základnom scenári vychádzajúcom z roku 2020 by na vykrytie 
dodatočných nákladov spojených so starnutím populácie bol potrebný v dlhodobom horizonte 
primárny prebytok (bez položiek ovplyvnených starnutím populácie) vo výške 1,9 % HDP ročne 
(Graf 51), v základnom scenári vychádzajúcom z roku 2021 je potrebná úroveň primárneho 
prebytku mierne vyššia a dosahuje 2,0 % HDP (Graf 52). Z hľadiska veľkosti konsolidácie je však 
potrebné vyššie úsilie v scenári vychádzajúcom z roku 2020, keďže východisková úroveň 
štrukturálneho deficitu v roku 2020 je výrazne horšia v porovnaní s rokom 2021 (deficit 
2,7 % HDP v roku 2020 a 1,9 % HDP v roku 2021). 
 

Graf 51: Projekcia zložiek salda pri okamžitej 
konsolidácii v roku 2021 - ZS 2020 (% HDP) 

 Graf 52: Projekcia zložiek salda pri okamžitej 
konsolidácii v roku 2022 - ZS 2021 (% HDP) 

 

 

 
ZS – základný scenár                                                      Zdroj: RRZ  ZS – základný scenár                                                     Zdroj: RRZ 

 

6.2 Fiškálne limity (odhadovaná bezpečná úroveň dlhu) 
 

Obdobným prístupom je analýza fiškálneho limitu Slovenska, ktorý predstavuje maximálnu 
úroveň čistého dlhu123, ktorú ešte vie vláda obslúžiť124. Nad rámec predchádzajúceho prístupu 
sa zohľadňujú aj očakávania o fiškálnej politike (napr. možnosti zvyšovania daní v reakcii na 
rastúci dlh) a jej kredibilite, turbulencie v hospodárskom cykle125 a externé šoky. Fiškálny limit 

 
123  Likvidné finančné aktíva vlády dosiahli na konci roku 2021 úroveň 11,7 % HDP, čistý dlh (hrubý dlh znížený 

o likvidné finančné aktíva) tak bol ku koncu roku 2021 vo výške 51,3 % HDP. 
124  Fiškálny limit definujeme ako maximálnu súčasnú očakávanú hodnotu súčtu všetkých budúcich primárnych 

prebytkov štátneho rozpočtu, pričom investor vo svojich očakávaniach zohľadňujú pravdepodobnosť default 
krajiny na svoje záväzky. Preto, pre danú úroveň vládnych výdavkov je fiškálny limit previazaný s vrcholom 
Lafferovej krivky, kde sú daňové výnosy vlády najvyššie možné. V prípade dosiahnutia fiškálneho limitu vláda už 
nie je schopná z ekonomických alebo politických dôvodov stabilizovať dlh pomocou znižovania výdavkov ani 
zvyšovaním daní. V kontexte tohto modelu chápeme vládny dlh ako čistý vládny dlh. 

125  Nakoľko zraniteľnosť slovenskej ekonomiky voči náhodným negatívnym udalostiam je v porovnaní s vyspelými 

západnými ekonomikami vyššia, pri určovaní hornej hranice pre bezpečnú úroveň verejného dlhu je nutné citlivo 
zvažovať možnosť zlých časov, ktoré pre potreby tejto analýzy definujeme ako jednorazový šok, ktorý trajektóriu 
očakávaného vývoja reálneho HDP krajiny negatívne ovplyvní o 2.5 percentuálneho bodu. Empirická distribúcia 
hospodárskeho cyklu slovenskej ekonomiky, odhadnutá na historických dátach pomocou metodiky štúdie Odor, 
L. a Jurasekova-Kucserova, J. (2014) vykazuje prítomnosť tzv. ťažkých chvostov. Nakoľko napriek rastúcej 
otvorenosti ekonomiky do budúcnosti nepredpokladáme tak častý výskyt extrémnych situácií ani zásadných 
štrukturálnych zmien, tak táto distribúcia je prevážená normálne rozdelenými šokmi. Jednorazový prepad 
v očakávanom raste reálneho HDP krajiny o 2.5 percentuálneho bodu je potom konzistentný s 3 štandardnými 
odchýlkami takto definovanej distribúcie hospodárskeho cyklu. 
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vyčíslujeme pre viaceré úrovne pravdepodobnosti defaultu, pričom výber konkrétnej úrovne 
definuje aj tomu zodpovedajúcu bezpečnú úroveň dlhu.  

 
RRZ považuje za hornú hranicu bezpečnej úrovne dlhu úroveň, pri ktorej je 
pravdepodobnosť defaultu vo výške najviac 10 % v štandardných ekonomických časoch 
(Box 3). Táto hranica predstavuje maximálnu mieru zadlženia, pri ktorej nie je hrozbou prepad 
krajiny do neinvestičného pásma s ratingom horším ako BBB. Na udržanie ratingu na súčasnej 
hodnote A+ je potrebné uvažovať prísnejšiu hranicu na úrovni 5 percentnej pravdepodobnosti 
defaultu. 
 

Box 3: Čo sú fiškálne limity 
 

Distribúcia fiškálneho limitu vyjadruje kumulatívnu pravdepodobnosť, s akou krajina bude čeliť 
defaultu126 na vládny dlh v závislosti od jeho aktuálnej výšky. V kontexte slovenskej ekonomiky sú 
hlavnými príčinami ovplyvňujúcimi riziko defaultu práve dlhodobé projekcie výdavkov citlivých na 
starnutie populácie a očakávaného rastu ekonomiky. Ďalšími faktormi, ktoré zásadným spôsobom 
vplývajú na distribúciu fiškálneho limitu, sú očakávania o fiškálnej politike a jej kredibilite, turbulencie 
v hospodárskom cykle a externé šoky.  
 

Fiškálny limit vyčíslujeme pre viaceré úrovne pravdepodobnosti defaultu. Finančné trhy a investori 
veľmi citlivo vnímajú možné budúce problémy so schopnosťou krajiny splácať svoje záväzky a prenášajú 
svoje očakávania o vývoji do ratingových hodnotení krajiny. Preto, opierajúc sa o štúdiu agentúry 
Standard & Poor's, sú nami vyčíslované hladiny rizika defaultu s ratingom krajiny prepojené nasledovne: 
 

Tab 9: Pravdepodobnosť defaultu a rating 

Pravdepodobnosť 
defaultu 

Rating 
Terminológia úrovne zadlženia 

v pomere ku HDP 

< 1 % AA-AAA Úroveň AAA (dlhodobý cieľ) 

5 % A Aktuálny rating (A+, stabilný výhľad) 

10 % BBB Horný limit (strop) pre bezpečný dlh 

 
Úroveň dlhodobo cieleného ratingu pre krajinu v eurozóne by mohla zodpovedať ratingu AA-AAA 
podľa metodiky Standard&Poor's, t.j. pravdepodobnosť defaultu krajiny najviac vo výške 1 % 
v štandardných ekonomických podmienkach. Takto definovaná úroveň bezpečnej hranice dlhu tiež 
približne zodpovedá 10 % pravdepodobnosti defaultu ak by Slovensko čelilo negatívnym ekonomickým 
šokom. 
 

V januári 2021 agentúra Standard&Poor’s potvrdila ratingové hodnotenie Slovenskej republiky na 
úrovni A+ so stabilným výhľadom127. Ratingové hodnotenie je pre vládu dôležité, nakoľko predstavujú 
informáciu o schopnosti krajiny plniť si povinnosti voči veriteľom a riadne splácať záväzky vyplývajúce 

 
126  Ide o čiastočný default, pri ktorom sa odpíše približne 10,7 percenta vládneho dlhu. Default v modeli je možný pri 

akomkoľvek pomere dlhu k HDP. Keď je dlh veľmi malý, tak aj riziko defaultu je nízke a len sled negatívnych 
šokov ho môže priblížiť. Šanca skrachovať rastie prudko s dlhom a stáva sa nebezpečne vysoká aj pri úrovniach 
dlhu, ktoré bývali posudzované ako relatívne bezpečné. 

127  Rating A+ so stabilným výhľadom si Slovenská republika udržiava od júla 2015. V júli 2020 bol nakrátko zmenený 
výhľad na negatívny, korekcia ku stabilnému výhľadu zo strany S&P nastala v januári 2021. Agentúra Moody’s 
aktuálne hodnotí Slovensko na úrovni A2 so stabilným výhľadom. V októbri 2021 agentúra Fitch zlepšila vyhliadky 
Slovenska a korigovala tak ratingové hodnotenie na A (stabilný výhľad). Hodnotenie Slovenska zodpovedá druhej 
úrovni kvality záväzkov (CQS2) podľa regulácií EU. Rating na úrovni Slovenska majú aj Litva a Lotyšsko, z nových 
členských krajín Eurozóny majú lepšie hodnotenie (AA-) Česká republika, Estónsko a Slovinsko. Krajiny 
s hodnotením horším ako BBB spadajú do neinvestičného pásma. 
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z vydaných dlhových nástrojov. Úročenie štátnych dlhopisov je vo veľkej miere ovplyvnené hodnotením 
krajiny zo strany ratingových agentúr. Vysoký rating zvyšuje dôveru investorov voči krajine, čo sa 
odzrkadľuje v ochote požičiavať vláde za nižší úrok. Nižšie úroky pre krajinu sa premietajú do nižšieho 
úročenia domácností a firiem, vyššej atraktivity krajiny, čím zásadným spôsobom prispievajú k rastu 
ekonomiky. S prepadom do neinvestičného pásma (hodnotenie horšie ako BBB) teda nie sú spojené len 
reputačné straty. 
 

Horný limit pre bezpečný dlh na hranici 10 % rizika defaultu preto predstavuje maximálnu mieru 
zadlženia, pri ktorej sa vie vláda vyhnúť prepadu do neinvestičného pásma. Na udržanie ratingového 
hodnotenia v súčasnom pásme A+ so stabilným výhľadom je potrebné brať do úvahy nižšiu 
pravdepodobnosť defaultu, a to len na úrovni 5 percent. Zároveň dlhodobo cielená bezpečná úroveň 
dlhu (pravdepodobnosť defaultu vo výške najviac 1 %) by mohla zodpovedať ambícii dosiahnuť 
hodnotenie na úrovni zodpovedajúcej vyspelým krajinám jadra Eurozóny v budúcnosti128. 
 

 
 
Scenár vychádzajúci z roka 2021 

 
Vyšší rast nominálneho HDP (efekt menovateľa) a ukončenie opatrení prijatých 
v súvislosti s riešením pandemickej krízy výrazne prispeli ku zlepšeniu dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií, čo sa priaznivo prejavilo aj na medziročnom náraste 
hornej hranice bezpečnej úrovne dlhu na 53 percent HDP (Graf 53, Tab 10). Vplyv 
legislatívnych zmien prijatých v roku 2021 na túto hranicu bol minimálny. 
 

Tab 10: Bezpečné úrovne čistého dlhu na základe scenára roka 2021 

NPC2021 
Hranica ratingu A+(5%)  Horná hranica (10%)  

Zlé časy Normálne časy Zlé časy Normálne časy 

úroveň dlhu v roku 2021 36% 42% 44% 53% 

úroveň dlhu v roku 2030  20% 27% 27% 37% 

    Zdroj: RRZ  

Ukazovateľ bezpečnej úrovne čistého dlhu sa voči roku 2020 zvýšil iba o necelá 2 percentuálne 
body na úroveň 53% HDP. Pokiaľ vláda nevyužije najbližšie roky slušného ekonomického 
rastu a relatívne stabilných výdavkov súvisiacich so starnutím populácie na reformy 
(vrátane napr. reformy dôchodkov, systémov zdravotníctva či dlhodobej starostlivosti) 
a zníženie štrukturálneho deficitu, vyhnutie sa prepadu do neinvestičného pásma bude 
spojené podľa modelu s dodatočnou potrebou znížiť mieru zadlženia o dodatočné 4 
body na 49 % HDP. Neskôr to pri očakávanom raste zadlženia bude spojené s vyššími nákladmi. 
Starnutie populácie129 bude v budúcnosti viesť k poklesu bezpečnej hranice čistého dlhu pod jej 
súčasnú úroveň (Tab 10) a zároveň znižovať ochotu spoločnosti pristúpiť na reformy zlepšujúce 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií. 
 
Pri nastavení politík roku 2021 (t.j. bez dôchodkovej reformy) by si zlepšenie ratingu na 
úroveň jadra Eurozóny vyžadovalo znížiť mieru zadlženia pod 42 % HDP a v roku 2030 až 
pod 27 percent HDP. 
 

 
128  Medzi krajiny Eurozóny s najvyšším ratingovým hodnotením (CQS 1) patria Nemecko, Holandsko, Luxembursko 

(AAA), Rakúsko a Fínsko (AA+). 
129 Sprevádzaný rastom výdavkov súvisiacich so starnutím populácie a nižším reálnym rastom ekonomiky. 
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Vyčíslené bezpečné úrovne dlhu už zahŕňajú priaznivý vplyv poklesu riziko-neutrálnych 
úrokových sadzieb a politiky ECB, ktoré zvyšujú ich hranice na strednodobom horizonte 
v priemere o 6 % HDP.  
 
Prijatie dôchodkovej reformy by prirodzene umožnilo zvýšenie hladiny bezpečného dlhu o cca 
5-7% HDP (vyššie číslo v neskoršom období). 

 
Graf 53: Semafor bezpečnej úrovne dlhu, scenár 2021 (% HDP) 

 

 

Pozn.: Odtiene zelenej a oranžovej definujú pri negatívnom cyklickom šoku -1 % resp. –2,5 % vývoj 
AAA/hranice bezpečnej úrovne dlhu zabezpečujúcej ponechanie ratingu. Odtiene červenej definujú vývoj 
horného limitu pre bezpečný dlh v investičnom pásme pri pozitívnych cyklických šokoch (1 %, 2.5 %) 

  Zdroj: RRZ 
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7 Základný scenár pre výpočet limitu verejných výdavkov na 
roky 2023 až 2025 

 
RRZ je v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy povinná 
zverejniť základný scenár vývoja verejných financií a vypočítať ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti potrebný na výpočet limitu verejných výdavkov. Na základe nich a ďalších 
vstupných údajov od Ministerstva financií SR a Výboru pre daňové prognózy potom RRZ do 
75 dní od zverejnenia tejto správy vypočíta limity verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 
a predloží ich na rokovanie Národnej rady SR. 
 
Základný scenár vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy slúži na to, aby sa stanovila 
plánovaná hodnota štrukturálneho salda130, z ktorej vychádza výpočet limitu na jednotlivé roky. 
Hodnota ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti potom určuje aktuálnu rizikovosť verejných 
financií a na základe nej sa stanoví požadované131 zlepšenie štrukturálneho salda v jednotlivých 
rokoch. Tým sa zabezpečí prepojenie limitu verejných výdavkov s dlhodobou udržateľnosťou 
verejných financií. 
 
Základný scenár vychádza z odhadovaného vývoja verejných financií v roku 2022. Dôležitosť 
realistického východiskového odhadu salda podčiarkuje to, že jeho úroveň ovplyvňuje aj vývoj 
štrukturálneho salda v strednodobom horizonte. Vzhľadom na to, že ide o prvý výpočet limitov 
a limity sa vypočítavajú neštandardne uprostred volebného obdobia, po dohode s MF SR bol 
zvolený jedinečný prístup132 k odhadu salda v roku 2022. Odhad rešpektuje súčasný legislatívny 
rámec daný schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2022 a z neho vychádzajúci 
aktuálny odhad čerpania výdavkov zo strany MF SR. V prípade ostatných subjektov verejnej 
správy základný scenár vychádza z vývoja v roku 2021 po zahrnutí predpokladov RRZ. 
 
V ďalších rokoch strednodobého horizontu (roky 2023 až 2025) odhad reflektuje platnú 
metodiku zostavenia základného scenára pre pravidelné správy o dlhodobej udržateľnosti so 
špecifickými úpravami (odlišnosti od tohto postupu sú popísané v Box 4) použitím 
najaktuálnejších oficiálnych makroekonomických a daňových prognóz, t.j. vrátane prvotného 
a zrejme len čiastočného odhadu vplyvu vojny na Ukrajine133. 
 
 

 
130  Podľa §30aa ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
131  Pri vysokom a strednom riziku v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou (hodnota ukazovateľa nad 1 % HDP) sa 

plánovaná hodnota štrukturálneho salda určí tak, aby sa voči základnému scenáru zlepšil ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti o 0,5 % HDP a pri nízkom riziku zlepšil ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti o 0,25 % HDP. Ak je 
hospodárenie Slovenskej republiky dlhodobo udržateľné (hodnota ukazovateľa je záporná), RRZ vypočíta 
hodnotu plánovaného štrukturálneho salda tak, aby ukazovateľ dosahoval v každom roku nulovú hodnotu. Pri 
výpočte sa zohľadňujú aj aktuálne platné sankcie dlhovej brzdy (čl. 5 a 12 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. 
o rozpočtovej zodpovednosti). 

132  Pri každom ďalšom štandardnom výpočte limitov na začiatku volebného obdobia by mala byť situácia odlišná 

v tom, že na bežný rok by existoval parlamentom schválený limit verejných výdavkov z predchádzajúceho 
volebného obdobia. Súčasťou odhadu východiskového roka by malo byť posúdenie realistickosti splnenia 
resp. nesplnenia daného limitu novou vládou v bežnom roku. 

133 Vojna zrejme bude mať dlhšie trvanie a teda výraznejší negatívny dopad ako bol predpoklad marcových 
makroekonomických prognóz. 
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Box 4: Odlišnosti v metodike základ. scenára na účely výpočtu limitu verejných výdavkov 
 

Podrobný popis postupu zostavenia základného scenára je uvedený v diskusnej štúdii RRZ č. 2/2015 
s názvom Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. Ďalšie zmeny (súvisiace napríklad 
s prechodom na metodiku ESA2010) boli popísané v jednotlivých správach o dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií. Zámerom RRZ je po publikovaní tejto správy zverejniť ucelenú aktuálnu metodiku 
zostavenia základného scenára, ktorá sa použije aj pre potreby výpočtu limitu verejných výdavkov.  
 
Zostavenie základného scenára vychádzajúceho z odhadovaného salda v roku 2022 sa od štandardného 
postupu jeho zostavenia líši v nasledovných bodoch: 

• Východiskovým bodom odhadu nie sú skutočné údaje zverejnené Štatistickým úradom SR, ale 
príjmy a výdavky verejnej správy odhadované RRZ použitím vstupných údajov z rôznych 
zdrojov (MF SR, Výbor pre daňové prognózy, RRZ). Odhad zahŕňa aj dodatočné vplyvy 
a opatrenia zahrnuté v štátnom rozpočte nad rámec stanovených pravidiel indexácie 
jednotlivých položiek podľa makroekonomických a demografických ukazovateľov.  

• Odhady vývoja položiek príjmov a výdavkov verejnej správy sú v strednodobom horizonte 
indexované o makroekonomické ukazovatele prevzaté z Výboru pre makroekonomické 
prognózy z marca 2022 (RRZ štandardne používa vlastný odhad makroekonomického vývoja). 
Táto prognóza obsahuje prvotné čiastočné odhady vplyvu vojny na Ukrajine na slovenskú 
ekonomiku, pričom väčšinou členov výboru bola označená za realistickú134.  

• Položky príjmov a výdavkov verejnej správy, ktoré prognózuje Výbor pre daňové prognózy, boli 
v plnej miere prevzaté z marcovej prognózy výboru (RRZ štandardne používa vlastné odhady 
týchto položiek). Ide o strednodobú prognózu väčšiny daňových a odvodových príjmov, 
vybraných nedaňových príjmov a vybraných položiek výdavkov. Prognóza výboru bola 
všetkými členmi (vrátane KRRZ) označená za realistickú pri danej makroekonomickej 
prognóze VpMP. 

• Cyklická zložka príjmov a výdavkov bola odhadnutá vychádzajúc z priemernej hodnoty 
produkčnej medzery odhadnutej VpMP a RRZ (RRZ štandardne používa priemernú hodnotu 
viacerých inštitúcií a prístupov). 

• Jednorazové vplyvy vychádzajú z odhadu RRZ a zahŕňajú opatrenia vlády a iné vplyvy 
(odhadovaný výpadok tržieb a príjmov z hazardu, odhadované vplyvy na výdavky zdravotných 
poisťovní) spojené s pandémiou, opatrenia vlády súvisiace s vojnou na Ukrajine a zahrnutie 
alikvotnej časti DPH za PPP projekty do výdavkov, keďže príjem z DPH pri odovzdaní 
jednotlivých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest jednorazovo navýšil príjmy verejnej správy 
v rokoch 2011, 2020 a 2021. Prístup k identifikácii týchto jednorazových vplyvov je rovnaký ako 
v prípade štandardne zostavovaného základného scenára.  

• Rozdielny prístup sa používa pri investičných výdavkoch. Základný scenár použitý na účely 
výpočtu limitu verejných výdavkov vychádza z odhadovanej výšky investícií v štátnom 
rozpočte na rok 2022, ktorý je prevzatý z predpokladov MF SR (a je vyšší ako pri NPC scenári 
vychádzajúceho zo skutočnosti roku 2021). V ďalších rokoch sa táto suma indexuje 
o predpokladané tempo rastu HDP bez ďalších úprav. V základnom scenári vychádzajúcom zo 
skutočnosti sa výdavky takisto indexujú tempom rastu HDP, ale nad rámec tohto sa pridávajú 
aj už zazmluvnené mimoriadne investície v rezorte obrany (RRZ za také považuje nákup 
stíhačiek). Aby nedošlo ku skresleniu hodnoty štrukturálneho salda a ukazovateľa dlhodobej 
udržateľnosti, tieto mimoriadne výdavky sa následne očisťujú v rámci jednorazových vplyvov. 

• Úrokové náklady dlhu sú v strednodobom horizonte detailnejšie odhadované na základe 
emisného plánu ARDAL a zrealizovaných emisií dlhu do konca marca 2022. Z horizontom roku 
2025 sa používa zjednodušený prístup, ktorý predpokladá priemernú 10-ročnú splatnosť dlhu 
(keďže sú k dispozícii iba predpoklady o výnosoch 10-ročných štátnych dlhopisov), pričom 

 
134  RRZ označila makroekonomickú prognózu za optimistickú (najmä odhadovaný vývoj v roku 2023). 
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každý rok je splatná jedna desatina celkovej výšky dlhu. Pri štandardnom postupe zostavenia 
základného scenára sa tento zjednodušený postup používa na celom 50-ročnom horizonte. 

 

 
 

7.1 Odhadované saldo verejnej správy v roku 2022 
 
Východiskom pre odhad salda v roku 2022 je základný scenár zostavený z východiskového roku 
2021 (popísaný v časti 4.3). Údaje zverejnené Štatistickým úradom SR za rok 2021 sa indexovali 
o príslušné makroekonomické a demografické ukazovatele. Následne sa tento scenár upravil 
o vplyv aktualizovaných makroekonomických a daňových prognóz reflektujúci vplyv vojny na 
Ukrajine. V odhade salda na rok 2022 RRZ potom zohľadnila aj opatrenia zahrnuté v schválenom 
štátnom rozpočte na rok 2022 vychádzajúc z aktuálneho odhadu MF SR. Tab 11 sumarizuje 
hlavné faktory zmien voči odhadu vychádzajúceho z predpokladu nezmenených politík. 
 

Tab 11: Opatrenia zahrnuté v odhadovanom salde na rok 2022 
  mil. eur % HDP zdroj 

1. Saldo VS v roku 2022 v základnom scenári 2021 -2 949 -2,8  

Vplyv aktualizácie makroekonomických a daňových prognóz -288 -0,3 VpMP, VpDP 

2. Saldo VS v roku 2022 v základnom scenári 2021 - aktualizované -3 236 -3,0  

Rezerva na legislatívne opatrenia -104 -0,1 RVS 2022-2024 

Rezerva na podporu ekonomiky -505 -0,5 RVS 2022-2024 

Výdavky ŠR na mzdy a poistné 144 0,1 RVS 2022-2024 

Dotácia zelenej a hnedej energie -24 0,0 odhad MF SR 

Odvod do rozpočtu EÚ 33 0,0 odhad MF SR 

Výdavky súkromných zdravotných poisťovní 16 0,0 odhad MF SR 

Kapitálové výdavky ŠR -236 -0,2 odhad MF SR 

Korekcie k čerpaniu EÚ fondov 86 0,1 odhad MF SR 

Opatrenia kompenzujúce infláciu -319 -0,3 odhad MF SR 

Výdavky na priemyselný park -79 -0,1 odhad MF SR 

Dodatočné výdavky subjektov VS na energie -92 -0,1 predpoklady RRZ 

Výdavky obcí na medzispotrebu -20 0,0 predpoklady RRZ 

Investície obcí a VÚC -44 0,0 predpoklady RRZ 

Jednorazové vplyvy: -602 -0,6  

 - pandemické opatrenia -301 -0,3 odhad MF SR 

 - pomoc spojená s vojnou na Ukrajine -301 -0,3 predpoklady RRZ 

Zmena úrokových nákladov dlhu -8 0,0 predpoklady RRZ 

3. Saldo VS v roku 2022 v základnom scenári 2022 -4 988 -4,7   

RVS – rozpočet verejnej správy, ŠR - štátny rozpočet  Zdroj: MF SR, RRZ 
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7.2 Základný scenár z roku 2022 a ukazovateľ dlhodobej 
udržateľnosti 

 
Základný scenár vychádzajúci z odhadovaného salda v roku 2022 predpokladá postupné 
zhoršenie štrukturálneho deficitu z 3,0 % HDP v roku 2022 na 3,8 % HDP v roku 2025. Tento 
scenár135 sa v zmysle platnej legislatívy použije aj pri výpočte limitu verejných výdavkov na roky 
2023 až 2025. 
 
V dlhodobej časti základného scenára došlo k aktualizácii projekcií príjmov a výdavkov citlivých 
na starnutie populácie len na základe aktualizovaných makroekonomických predpokladov. 
Žiadne nové legislatívne opatrenia neboli do projekcií zahrnuté. 
 

Tab 12: Základný scenár vychádzajúci z odhadu roku 2022 (mil. eur, vrát. vojny na Ukrajine*) 
  2022 2023 2024 2025 

1. Príjmy verejnej správy 42 670 47 129 47 959 49 248 

2. Výdavky verejnej správy 47 658 50 903 52 369 54 077 

3. Saldo verejnej správy (1-2) -4 988 -3 773 -4 410 -4 829 

 - v % HDP -4,7 -3,2 -3,6 -3,8 

4. Cyklická zložka -432 93 60 41 

5. Jednorazové vplyvy -1 356 -12 -12 -12 

6. Štrukturálne saldo verejnej správy (3-4-5) -3 200 -3 854 -4 458 -4 858 

 - v % HDP -3,0 -3,3 -3,6 -3,8 

(*) Len prvotné dopady konfliktu na Ukrajine zohľadnené v marcovej prognóze Výboru. Zdroj: RRZ 

 
Za predpokladu naplnenia tohto scenára vychádzajúceho z odhadovaného salda na rok 2022 by 
ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 5,38 % HDP, čo znamená vysoké riziká 
spojené s dlhodobou udržateľnosťou136. V porovnaní so základným scenárom vychádzajúcim 
z roku 2021, v ktorom ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 3,85 % HDP ide o celkové 
zhoršenie o 1,53 p.b. Časť zhoršenia (príspevok 0,57 p.b.) súvisí s aktualizáciou 
makroekonomického vývoja, ktorý zohľadňuje prvotné čiastočné vplyvy vojny na Ukrajine, 
použitím prognóz Výboru pre daňové prognózy a posunutím horizontu základného scenára 
o rok. Zhoršenie ukazovateľa s príspevkom 0,96 p.b. súvisí s opatreniami vlády zahrnutými 
v odhade roku 2022 (Tab 12). Po zohľadnení požiadaviek na zlepšovanie udržateľnosti 
vyplývajúcich zo schválených výdavkových limitov vo výške 0,5 % HDP ročne (1 % HDP 
kumulatívne za roky 2023 a 2024) by plné využite výdavkových limitov ku koncu roka 2024 len 
vykompenzovalo odhadované zhoršenie udržateľnosti v roku 2022 z dôvodu zahrnutia opatrení 
vlády. 
 
  

 
135  Bilancia príjmov a výdavkov celého základného scenára je uvedená v prílohe 10. Podrobný spôsob výpočtu 

základného scenára je zverejnený spolu s týmto dokumentom. 
136  Základný scenár potrebný pre výpočet limitu verejných výdavkov neuvažuje s dôchodkovou reformou (novela 

zákona o sociálnom poistení), keďže v čase jeho zostavovania nebola schválená. Reformu schválila vláda 6. apríla 
2022, ale zatiaľ nebola prerokovaná v NR SR. Po jej schválení v NR SR sa zohľadní vo výpočte ukazovateľa 
dlhodobej udržateľnosti. RRZ kvantifikovala jej vplyv na základe predbežnej, vládou neschválenej, verzie novely 
zo septembra 2021.  
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Príloha 1 – Rámec hodnotenia dlhodobej udržateľnosti 
 

Tab 13: Prehľad obsahov správ o dlhodobej udržateľnosti 

Dátum vydania Druh správy Nový obsah Princíp 

17. december 
2012 

mimoriadna správa 
(podľa prechodných 
ustanovení úst. zákona) 

 - základný scenár (tokové veličiny) Solventnosť 

 - indikátor udržateľnosti Solventnosť 

30. apríl 2013 
riadna správa 
 (čl. 4 ods. 1 úst. zákona) 

 - čisté bohatstvo (stavové veličiny) Solventnosť 

 - analýza citlivosti Stabilita 

 - náklady z odkladu Stabilita 

28. apríl 2014 
riadna správa  
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona) 

 - vplyv na ekonomický rast Ekonomický rast 

 - generačné účty Spravodlivosť 

30. apríl 2015 
riadna správa  
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona) 

 - nové scenáre citlivosti Stabilita 

 - očisťovanie HV podnikov o cyklus Solventnosť 

 - čisté bohatstvo: 
   previazanie na saldo – vybrané podniky 

Solventnosť 

 - vplyv na ekonomický rast: 
   scenáre konvergencie a NAIRU 

Ekonomický rast 

29. apríl 2016 
riadna správa  
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona) 

 - nové scenáre citlivosti Stabilita 
 - makroekonomický scenár pri NPC 
   (ilustratívne) 

Solventnosť 

 - čisté bohatstvo: previazanie na saldo – 
vybrané položky ŠR 

Solventnosť 

30. apríl 2017 
riadna správa 
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona) 

 - makroekonomický scenár pri NPC 
   (súčasť základného scenára) 

Solventnosť 

25. apríl 2018 

riadna správa 
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona), 
programové vyhlásenie 
novej vlády 

 - projekcia výdavkov na školstvo a dávku 
v nezamestnanosti 

Solventnosť 

 - vplyv na ekonomický rast: 
   Scenár s makroekonomickým šokom 

Ekonomický rast 

30. apríl 2019 
riadna správa 
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona) 

-  - 

30. apríl 2020 

riadna správa 
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona), 
programové vyhlásenie 
novej vlády 

 - analýza udržateľnosti dlhu:  
   Fiškálne limity 

Solventnosť  

 - vplyv na ekonomický rast: 
   Scenáre so šokom SARS-CoV-2  

Ekonomický rast 

30. apríl 2021 

riadna správa 
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona), 
programové vyhlásenie 
novej vlády 

- projekcia výdavkov na dlhodobú 
starostlivosť, výdavkov na dávky fondu 
nemocenského a úrazového poistenia, 
dávky v nezamestnanosti, štátne 
sociálne dávky a dávky sociálnej pomoci 

Solventnosť 

30. apríl 2022 
riadna správa 
(čl. 4 ods. 1 úst. zákona)  

- citlivostné scenáre – inflačné šoky  
 - základný scenár pre výpočet prvých 
výdavkových limitov 

Solventnosť, 
Ekonomický rast 

   
Zdroj: RRZ 
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Príloha 2 – Štrukturálne saldo v roku 2020 - revízia 
 

Štrukturálne primárne saldo  
 

Koncom apríla 2021 RRZ zverejnila Správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorej 
súčasťou bolo predbežné vyčíslenie štrukturálneho primárneho salda za rok 2020. Nakoľko 
väčšina fiškálnych údajov nebola v čase publikácie správy k dispozícii, resp. sa len odhadovala, 
nasledujúca časť materiálu spresňuje výsledky hospodárenia verejného sektora za rok 2020. 
 
Štrukturálne primárne saldo verejného sektora po revízii údajov v roku 2020137 dosiahlo 
hodnotu -1,6 % HDP, oproti správe z roka 2021 sa zlepšilo až o 0,5 % HDP. K pozitívnym 
výsledkom prispela najmä revízia hospodárenia verejnej správy (0,7 % HDP) ako aj zverejnené 
kompletné výsledky hospodárenia štátnych podnikov za rok 2020 (0,1 % HDP). Naopak, 
aktualizácia jednorazových vplyvov mierne zhoršila minuloročný odhad o 0,2 % HDP.  

 

Tab 14: Štrukturálne primárne saldo v roku 2020   
  

  Aktualizácia 
zmena oproti správe 

2021 

  % HDP mil. eur % HDP mil. eur 

A. Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -5,5 -5 035 0,7 574 

(-) Cyklická zložka -0,7 -660 0,0 28 

(-) Jednorazové efekty -1,8 -1 650 0,2 134 

(-) Vplyv platených úrokov -1,2 -1 105 0,0 29 

B. Štrukturálne primárne saldo verejnej správy -1,8 -1 620 0,4 382 

(+) Výsledok hospodárenia štátnych podnikov 0,5 421 0,1 62 

(+) Výsledok hospodárenia NBS 0,0 26 0,0 0 

(-)  Dividendy prijaté do rozpočtu verejnej správy 0,3 269 0,0 0 

C. Štrukturálne primárne saldo (vrátane št. podnikov a NBS) -1,6 -1 442 0,5 444 

 
 

  Zdroj: RRZ, MF SR 

Verejná správa hospodárila v roku 2020 deficitne vo výške 5 035 mil. eur. Oproti 
predbežným údajom z apríla 2021 to predstavuje zlepšenie o 574 mil. eur, a to najmä v dôsledku 
aktualizácie daňovo-odvodových príjmov vo výške 576 mil. eur. Minimálny pozitívny vplyv na 
revíziu hospodárenia VS v roku 2020 mali aj metodické a iné úpravy (1,5 mil. eur). Zaznamenanie 
dotácií na zelenú energiu saldo naopak mierne zhoršilo (4 mil. eur).  
 

Tab 15: Revízia údajov verejnej správy za rok 2020   
  mil. eur % HDP 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté - notifikácia apríl 2021 -5 608,8 -6,2 

Zelená energia -3,7 0,0 

Daňové a odvodové príjmy 575,8 0,6 

Metodické zmeny 0,2 0,0 

 
137  Počnúc správou z roka 2015 sa pre lepšiu porovnateľnosť hospodárenia verejnej správy a podnikov verejného 

sektora konzistentným spôsobom očisťuje aj hospodárenie štátnych podnikov a NBS o jednorazové vplyvy 
a cyklus. Táto úprava sa dotkne vždy len revidovaných dát, nakoľko individuálne údaje za hospodárenie štátnych 
podnikov v aktuálnom roku nie sú k dispozícii. Prepočet sa uvádza v ďalšej časti tejto kapitoly.  
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Ostatné úpravy 1,3 0,0 

Revízia nominálneho HDP  -  0,1 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté - notifikácia apríl 2022 -5 035,2 -5,5 

 Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
V rámci jednorazových vplyvov za rok 2020 došlo k spresneniu časového rozlíšenia príjmov 
z DPH, ktoré dosiahlo 33 mil. eur. Náklady spojené s pandemickým ochorením COVID-19 sa 
zvýšili o 72 mil. eur oproti pôvodným odhadom RRZ. Záruky poskytnuté Eximbankou voči Kube 
boli v rámci októbrovej notifikácie vyhodnotené ako nerizikové138. 
 
Tab 16: Rozdiel v jednorazových vplyvoch v roku 2020 

  Správa 2022 Správa 2021 rozdiel 

  mil. eur % HDP mil. eur % HDP mil. eur % HDP 

 - náklady spojené s COVID-19 -1 730 -1,9 -1 658 -1,8 -72 -0,1 

 - časové rozlíšenie príjmov z DPH 33 0,0 - - 33 0,0 

 - rizikové záruky poskytnuté Eximbankou voči Kube - - -173 -0,2 173 0,2 

Spolu -1 697 -1,8 -1 831 -1,82 134 0,2 

     
Zdroj: RRZ, MF SR 

Podľa zverejnených výročných správ za rok 2020 predstavoval zisk podnikov s majetkovou 
účasťou MH Manažmentu139 a štátnych podnikov 421 mil. eur. Podniky tak zlepšili svoje 
hospodárenie o 62 mil. eur oproti technickým predpokladom RRZ. Podľa dostupných informácií 
v ostatných zložkách potrebných na vyčíslenie štrukturálneho primárneho salda nedošlo 
k žiadnym iným zmenám. 
 
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj štrukturálneho primárneho salda verejného sektora 
v rokoch 2011 až 2020, tak ako bol zverejnený v správach RRZ. Posledný riadok tabuľky 
prezentuje prepočet výšky pôvodného ukazovateľa v rokoch 2011-2014 po zohľadnení revízie 
fiškálnych údajov (prechod z metodiky ESA95 na ESA2010 v rámci notifikácie Eurostatu 
z októbra 2014) ako aj rozsiahlej revízie jednorazových vplyvov RRZ na konci roka 2014. 
 

Tab 17: Vývoj štrukt. primárneho salda verejného sektora v rokoch 2011-2020 (% HDP) 

  2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 
najvýznamnejšie 

zmeny 

Mimoriadna správa 
– december 2012 

-2,8  -   -   -   -   -   -   -   -  -  -  

Riadna správa 
 - apríl 2013 

-2,7 -2,3  -   -   -   -   -   -   -  - 

revízia salda 2011 (-
0,2), jednorazové 
efekty (-0,1), HV 
štát. podnikov (0,4) 

Riadna správa  
- apríl 2014 

 -  -2,6 -0,3  -   -   -   -   -   -  - 
revízia salda 2012 (-
0,1), jednorazové 

 
138  Na základe bližšieho skúmania detailných podmienok uplatnenia záruk boli obchodné prípady Eximbanky zo 

strany ŠÚ SR vyhodnotené ako nerizikové, pričom miera úverového rizika dlžníka sa bude priebežne sledovať. 
139  V čase príprav správy v roku 2021 RRZ disponovala s predpokladanými výsledkami hospodárenia za rok 2020 

iba za štátne podniky, nakoľko podniky MH Manažmentu predpokladané hospodárenie v roku 2020 vo svojich 
podkladoch neuviedli. 
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efekty (-0,1), HV 
štát. podnikov (-0,2) 

Riadna správa 
 – apríl 2015 

 -   -  0,6 -0,6  -   -   -   -   -  - 

revízia salda 2013 
(0,2), jednorazové 
efekty (-0,7), HV 
štát. podnikov (0,1) 

Riadna správa 
 - apríl 2016 

 -   -   -  -0,1 -0,5  -   -   -   -  - 

revízia salda 2014 
(0,1), cyklická zložka 
(-0,2), HV štát. 
podnikov (0,1) 

Riadna správa 
 - apríl 2017 

 -   -   -   -  -0,6 0,1  -   -   -  - 

revízia salda 2015 
(0,2), 
jednorazové vplyvy 
(0,3) 

Riadna správa 
 - apríl 2018 

 -   -   -   -   -  0,3 0,4  -   -  - 

revízia salda 2016 (-
0,5), cyklická zložka 
(-0,2), 
jednorazové (-0,3), 
HV štát. podnikov 
(0,1), dividendy (-
0,2) 

Riadna správa  
- apríl 2019 

 -   -   -   -   -   -  0,6 0,3  -  - 
revízia salda 2017 (-
0,3), cyklická zložka 
(0,1) 

Riadna správa  
- apríl 2020 

 -   -   -   -   -   -  - -0,1 -0,1 - 

revízia salda 2018 (-
0,4), cyklická zložka 
(0,3) jednorazové 
vplyvy (-0,2) 

Riadna správa  
- apríl 2021 

 -   -   -   -   -   -  - - -0,7 -2,1 cyklická zložka (0,7) 

 

Riadna správa  
- apríl 2022 
 

-3,1 -2,4 0,1 -0,1 -0,6 0,3 0,6 -0,1 -0,7 -1,6 

revízia salda 2020 
(0,7), jednorazove 
vplyvy (0,2), HV štát. 
podnikov (0,1) 

          
 Zdroj: RRZ 

 
Štrukturálne primárne saldo – alternatívny prístup 
 
V snahe zabezpečiť porovnateľné hodnotenie výsledku hospodárenia verejnej správy 
s výsledkami štátnych podnikov a NBS RRZ konzistentným spôsobom očistila hospodárenie aj 
týchto subjektov o jednorazové vplyvy a hospodársky cyklus140. Oproti pôvodným prepočtom 
RRZ sa štrukturálne primárne saldo v roku 2020 zhoršilo o o,2 % HDP a dosiahlo 1,7 % HDP. 
Zhoršenie bolo spôsobené vylúčením finančných operácií z hospodárenia NBS, nakoľko sú mimo 
jej kontroly a ich vývoj je závislý od finančných trhov. Mierny vplyv malo aj precenenie majetku 
v Slovenských elektrárňach, a.s. a v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s. Príspevok 
cyklickej zložky na hospodárenie štátnych podnikov a NBS v roku 2020 bol zanedbateľný. 

  

 
140  Detailnejší popis metodiky je uvedený v Boxe č. 3 v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorú 

RRZ publikovala v apríli 2015. 

https://rozpoctovarada.sharepoint.com/sites/Sprvaodlhodobejudratenosti2021/Zdielane%20dokumenty/General/04_Sprava_april_2022/www.rrz.sk


 
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných  

financií za rok 2021 (apríl 2022)  

  

                                   www.rrz.sk  66 

Tab 18: Štrukturálne primárne saldo v roku 2020 - alternatívny prístup 

  2020 2020 2020  rozdiel 

  % HDP mil. eur 
bez dodat. 

úprav 
  

A. Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -5,5 -5 035 -5,5 0,00 

(-) Cyklická zložka  -0,7 -660 -0,7 0,00 

(-) Jednorazové efekty -1,8 -1 650 -1,8 0,00 

(-) Vplyv platených úrokov -1,2 -1 105 -1,2 0,00 

B. Štrukturálne primárne saldo verejnej správy -1,8 -1 620 -1,8 0,00 

(+) HV štátnych podnikov (a-b-c) 0,4 397 0,5 -0,04 

   (a) HV  0,4 421 0,5 -0,01 

   (b) cyklická zložka  0,0 -15 - -0,02 

   (c) jednorazové efekty 0,0 39 - 0,05 

(+) HV NBS (prevádzková a emisná činnosť) (a-b-c) -0,1 -98 0,0 -0,13 

   (a) HV  0,0 26 0,0 0,00 

   (b) cyklická zložka  0,0 5 - 0,01 

   (c) jednorazové efekty (z finančnej činnosti) 0,1 119 - 0,13 

(-)  Dividendy prijaté do rozpočtu verejnej správy 0,3 269 0,3 0,00 

C. Štrukturálne primárne saldo (vrátane št. podnikov a NBS) -1,7 -1 590 -1,6 -0,17 

 
  

Zdroj: RRZ, MF SR 

Dlh verejnej správy 
 
Dlh verejnej správy za rok 2020 dosiahol 59,7 % HDP (55 012,2 mil. eur). Oproti predbežným 
údajom z apríla 2021 došlo k jeho zníženiu o 0,8 p.b., a to najmä v dôsledku prehodnotenia 
prevzatia rizikových záruk voči Kube do dlhu a revízie nominálneho HDP. 
 

Tab 19: Revízia dlhu verejnej správy za rok 2020  
 

  mil. eur % HDP 

Verejný dlh - notifikácia apríl 2021 55 180,6 60,6 

Prehodnotenie rizikových záruk voči Kube -173,0 -0,2 

Aktualizácia hospodárenia subjektov VS 4,3 0,0 

Metodické zmeny 0,3 0,0 

Revízia HDP  -  -0,6 

Verejný dlh - notifikácia apríl 2022 55 012,2 59,7 

 Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  
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Príloha 3 – Jednorazové vplyvy v roku 2020 a 2021 
 

V tejto časti sú popísané jednorazové vplyvy, ktoré boli zohľadnené pri výpočte štrukturálneho 
salda verejného sektora v roku 2020 a 2021. 
 

Tab 20: Jednorazové vplyvy v roku 2020 a 2021     
  2020 2021 

  mil. eur % HDP mil. eur % HDP 

 - príjem/úhrada DPH z PPP projektu (Granvia) -6 -0,01 -6 -0,01 

 - časové rozlíšenie príjmov z DPH 33 0,04  -   -  

 - náklady spojené s COVID-19 -1 730 -1,88 -3 068 -3,16 

 - platba DPH koncesionára D4/R7 71 0,08 128 0,13 

 - úhrada DPH z PPP (D4/R7) -2 0,00 -7 -0,01 

 - odpustenie pohľadávok voči nástupníckym krajinám Juhoslávie  -   -  -24 -0,02 

 - odpustenie pohľadávky voči Srbsku -16 -0,02  -   -  

 - spätné výplaty pre ženy za znížené dôchodky   -   -  -61 -0,06 

 - odchodné pre policajtov a vojakov  -   -  -63 -0,06 

 - mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ („čínske clo“)  -   -  -527 -0,54 

Spolu -1 650 -1,79 -3 626 -3,06 

   
Zdroj: RRZ, MF SR 

1. Úhrada DPH z PPP projektu – V roku 2011 bol schodok rozpočtu jednorazovo pozitívne 
ovplyvnený imputáciou pohľadávky voči spoločnosti Granvia v dôsledku zaplatenia DPH 
spojenou s PPP projektom R1 vo výške 174 mil. eur. Nasledujúcich 30 rokov sa bude stav 
poskytnutého preddavku každoročne znižovať o alikvotnú časť vo výške 5,79 mil. eur. Táto 
suma negatívne ovplyvní schodok rozpočtu VS počas obdobia 30 rokov. 
 

2. Časové rozlíšenie príjmov z DPH - Akrualizácia podľa ESA2010 vychádza z tzv. metódy 
posunutého hotovostného plnenia, kde hotovostný výnos je priradený do jednotlivých 
období s fixným posunom. Takýto prístup nezohľadňuje v plnej miere skutočnosť najmä 
v prípade nadmerných odpočtov. Daňová kontrola a s ňou súvisiace oneskorené vyplatenie 
nadmerných odpočtov môže výrazným spôsobom ovplyvniť akruálny výnos DPH podľa 
ESA2010. V roku 2020 tak boli pozitívne ovplyvnené príjmy z DPH sumou 33 mil. eur. 

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

slovenskú ekonomiku celosvetová pandémia koronavírusu COVID-19. V snahe eliminovať 
negatívne efekty a podporiť ekonomiku vláda prijala balíček opatrení, ktorý RRZ vyčíslila 
na 1 730 mil. eur v roku 2020. V roku 2021 predstavujú výdavky spojené s pandemickými 
opatreniami 3 068 mil. eur.  
 

4. Imputácia DPH z PPP projektu D4/R7 – V roku 2020 bol schodok jednorazovo pozitívne 
ovplyvnený imputáciou pohľadávky koncesionára stavby D4/R7 v dôsledku zaplatenia DPH 
vo výške 71 mil. eur. V nasledujúcich 30 rokoch sa bude táto pohľadávka každoročne znižovať 
o alikvotné časti úhrady s negatívnym vplyvom na saldo VS, pričom prvá úhrada sa 
realizovala v roku 2020 vo výške 1,89 mil. eur. Ďalšia časť úseku cesty D4/R7 bola odovzdaná 
v roku 2021, imputácia plynúca z tejto pohľadávky mala tak pozitívny vplyv na saldo v roku 

2021, a to vo výške 128 mil. eur. Znižovanie pohľadávky je naplánované na nasledujúcich 
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30 rokov s negatívnym vplyvom na saldo VS každoročne vo výške 4,74 mil. eur, 
pričom prvá úhrada bola realizovaná v roku 2021. 

 
5. Odpustenie pohľadávky voči Srbsku – Na základe rozhodnutia vlády došlo k odpusteniu 

pohľadávky voči Srbsku vo výške 16 mil. eur, ktoré jednorazovo zhoršilo saldo VS v roku 
2020. 
 

6. Odpustenie pohľadávky voči nástupníckym krajinám Juhoslávie - Na základe 
rozhodnutia vlády došlo k odpusteniu pohľadávky voči bývalým krajinám Juhoslávie vo 
výške 23,8 mil. eur, ktoré jednorazovo zhoršilo saldo VS v roku 2021. 

 
7. Doplatok starobných dôchodkov ženám, ktorým sa spätne znížil dôchodkový vek - 

V roku 2021 bol rozpočet VS jednorazovo negatívne ovplyvnený sumou 61 mil. eur z dôvodu 
doplatku starobných dôchodkov ženám, ktorý vyplynul na základe novely zákona č. 461/2003 
Z.z. o sociálnom poistení. Išlo o spätné zníženie dôchodkového veku ročníkom žien 1957 až 
1965. 

 
8. Odchodné policajtom a vojakom - V roku 2021 bol rozpočet VS jednorazovo negatívne 

ovplyvnený sumou 63 mil. eur z dôvodu vyplateného odchodného policajtom a vojakom. 
 

9. Mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ - V roku 2021 bol rozpočet VS jednorazovo negatívne 
ovplyvnený sumou 527 mil. eur z dôvodu kompenzácie na ušlom cle (strata tradičných 
vlastných zdrojov na základe záverečnej správy vyšetrovacieho úradu OLAF). 
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Príloha 4 – Výsledok hospodárenia štátnych podnikov 
 

Tab 21: Výsledok hospodárenia - podniky s majetk. účasťou štátu a MH Manažm. (v tis. €) 

Názov 
majetk. 

účasť  
vlastnícky 

podiel 

2020 1) 2021 1) 2020 1) 2021 1) 

HV HV HV x MÚ HV x MÚ 

Bratislavská teplárenská, a.s. 100,00% MH Man 2 477 na 2 477 na 

DLHOPIS, o.c.p., a.s. 100,00% MH Man 17 na 17 na 

Martinská teplárenská, a.s. 100,00% MH Man -711 na -711 na 

Poliklinika Tehelná, a.s. 100,00% MH Man -141 na -141 na 

Tepláreň Košice, a.s./ TEKO 100,00% MH Man 6 166 na 6 166 na 

Trnavská teplárenská, a.s. 100,00% MH Man 17 na 17 na 

Zvolenská teplárenská, a.s. 100,00% MH Man -2 396 na -2 396 na 

Žilinská teplárenská, a.s. 100,00% MH Man -438 na -438 na 

Burza cenných papierov, a.s. 75,94% MH Man 155 na 118 na 

KÚPELE SLIAČ a.s. 79,97% MH Man -1 314 na -1 051 na 

Slovak Lines, a.s. 44,01% MH Man 770 na 339 na 

SAD Trenčín, a.s. 41,54% MH Man 722 na 300 na 

SAD Žilina, a.s. 40,64% MH Man 498 na 203 na 

ARRIVA Michalovce 39,86% MH Man 163 na 65 na 

SAD Dunajská Streda, a.s. 32,79% MH Man 30 na 10 na 

SAD Poprad, a.s. 39,68% MH Man -33 na -13 na 

SAD Lučenec, a.s. 39,66% MH Man 48 na 19 na 

SAD Prievidza a.s. 39,66% MH Man 525 na 208 na 

ARRIVA Nové Zámky 39,64% MH Man 521 na 207 na 

SAD Humenné, a.s. 32,98% MH Man 42 na 14 na 

ARRIVA Liorbus 39,58% MH Man 1 483 na 587 na 

SAD Prešov, a.s. 30,59% MH Man -893 na -273 na 

ARRIVA Nitra 39,52% MH Man -2 794 na -1 104 na 

eurobus, a.s. 39,50% MH Man 255 na 101 na 

ARRIVA Trnava 39,50% MH Man 184 na 73 na 

SAD Banská Bystrica, a.s. 37,96% MH Man -66 na -25 na 

SAD Zvolen, a.s. 37,84% MH Man 98 na 37 na 

Bardejovské kúpele, a.s. 0,08% MH Man -948 na -1 na 

Podtatr. vodárenská spoločnosť, a.s. 0,03% MH Man 116 na 0 na 

Letisko M.R. Štefánika, a.s. (BTS) 100,00% MDVRR SR -4 393 -14 016 -4 393 -14 016 

Želez. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  100,00% MDVRR SR -32 224 1 017 -32 224 1 017 

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.  34,00% MDVRR SR -925 72 -315 24 

Letové prevádzkové služby SR, š.p.  100,00% MDVRR SR -18 302 -29 831 -18 302 -29 831 

Metro Bratislava, a.s.  34,00% MDVRR SR 201 174 68 59 

Letisko Poprad - Tatry, a.s.  97,61% MDVRR SR 167 -28 163 -27 

Letisko Piešťany, a.s. 20,65% MDVRR SR -291 -178 -60 -37 

Letisko Sliač, a.s.  100,00% MDVRR SR -843 -668 -843 -668 

Slovenská pošta, a.s.* 100,00% MDVRR SR -15 997 -8 916 -15 997 -8 916 

Verejné prístavy, a.s  100,00% MDVRR SR 995 -577 995 -577 

Poštová banka, a.s. 0,03% MDVRR SR 44 358 na 13 na 

SZRB, a.s.* 100,00% MF SR 487 619 487 619 

SEPS, a.s.* 100,00% MF SR 59 306 23 099 59 306 23 099 

TIPOS, a.s.  100,00% MF SR 9 632 9 810 9 632 9 810 

Mincovňa Kremnica, š.p. 100,00% MF SR 706 95 706 95 
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Tab 21: Výsledok hospodárenia - podniky s majetk. účasťou štátu a MH Manažm. (v tis. €) 

Názov 
majetk. 

účasť  
vlastnícky 

podiel 

2020 1) 2021 1) 2020 1) 2021 1) 

HV HV HV x MÚ HV x MÚ 

Transpetrol, a.s. 100,00% MH SR 6 966 4 346 6 966 4 346 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.* 100,00% MH SR 259 080 258 168 259 080 258 168 

Západoslovenská energetika, a.s.* 51,00% MH SR 89 816 88 134 45 806 44 948 

Stredoslovenská energetika, a.s. 51,00% MH SR 121 707 223 654 62 071 114 064 

Východoslovenská energetika, a.s.* 51,00% MH SR 66 033 57 000 33 677 29 070 

Slovenské elektrárne, a.s.* 34,00% MH SR 39 870 70 698 13 556 24 037 

Letecké opravovne Trenčín, a.s. 100,00% MO SR -6 979 1 100 -6 979 1 100 

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 100,00% MO SR 98 22 98 22 

Automobilové opravovne MV SR, a.s. 100,00% MV SR 123 105 123 105 

Správa služieb dipl. zboru, a.s. 100,00% MZV SR 431 304 431 304 

Technická inšpekcia, a.s. 100,00% MPSVR SR 153 123 153 123 

Biont, a.s. 100,00% MŠVV SR 471 100 471 100 

Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 13,45% SŠHR 1 914 0 257 0 

Poľnonákup Tatry, a.s. 100,00% SŠHR 70 84 70 84 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 100,00% MŽP SR 2 143 1 325 2 143 1 325 

Slov. vodohospodársky podnik, š.p. 100,00% MŽP SR 2 599 -31 726 2 599 -31 726 

Lesy Slovenskej republiky, š.p. 100,00% MP SR 821 540 821 540 

Lesopoľnohosp. majetok Ulič, š.p. 100,00% MP SR -418 50 -418 50 

Závodisko, š.p. 100,00% MP SR 75 3 75 3 

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. 100,00% MP SR -4 124 -992 -4 124 -992 

Agroinštitút Nitra, š.p. 100,00% MP SR -156 0 -156 0 

Plemenárske služby SR, š.p. 100,00% MP SR 307 10 307 10 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  100,00% ÚpNMS 380 75 380 75 

Celkovo   628 810 653 795 421 447 426 408 

* precenenie majetku   -19 608  38 844  

1 predpokladaný výsledok hospodárenia podľa RVS 2022-2024   Zdroj: MF SR, RRZ 
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Príloha 5 - Dividendy prijaté do rozpočtu verejnej správy 
 

Tab 22: Dividendy z majetkovej účasti MH Manažmentu a štátu v rokoch 2020-2021 (v tis.€) 

  2020 2021 

MH Manažment 1 019 1 971 

Ostatné subjekty VS 16 332 11 403 

Štátny rozpočet 428 590 489 954 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 698 250 

Tipos, a.s. 3 300 2 500 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  0 29 335 

Slovenská konsolidačná, a.s. 3 144 575 

EXIMBANKA - odvod zo zisku 250 250 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 173 3 000 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  250 000 254 400 

Západoslovenská energetika, a.s. 37 809 45 697 

Stredoslovenská energetika, a.s. 96 204 113 071 

Východoslovenská energetika, a.s 34 023 33 677 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava 200 200 

Transpetrol 0 2 000 

Slovenský pozemkový fond 0 5 000 

Ostatné 789 0 

Dividendy VS (hotovostné) 445 940 503 328 

(-) superdividendy 177 084 68 256 

(+) presun dividend 0 0 

Dividendy VS (ESA2010) 268 856 435 072 

 
 Zdroj: MF SR 
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Príloha 6 – Postup a predpoklady základného scenára 
 
Pri zostavení základného scenára RRZ berie do úvahy poslednú známu skutočnosť, pričom 
vychádza z výkazníctva dostupného zo systému Štátnej pokladnice a informácií o úpravách 
týchto údajov vykonaných Štatistickým úradom SR pri prechode na metodiku ESA2010. 
Východiskový rok je dostupný v detailnej štruktúre príjmov a výdavkov vo viacerých 
klasifikáciách: ekonomickej (EKRK), ESA2010, funkčnej (COFOG) a zdrojovej (národné zdroje, 
EÚ zdroje, spolufinancovanie).  
 
V prvom kroku sa tieto údaje východiskového roka očistia o jednorazové vplyvy a vplyvy, ktoré 
sa neopakujú, ale nespĺňajú definíciu jednorazových vplyvov (napríklad kvôli ich veľkosti). 
Následne sa táto bilancia upravuje o stanovené pravidlá. V prvých štyroch rokoch základného 
scenára (strednodobá časť) sú vzhľadom na podrobné údaje definované pravidlá indexácie 
na úrovni podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (EKRK) použitím 
aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz. V prípade, ak niektoré položky nesúvisia 
priamo s ekonomickým vývojom, použije sa skutočnosť posledného roka alebo trojročný 
priemer. Na strednodobý scenár plynule nadväzujú dlhodobé projekcie výdavkov citlivých 
na starnutie populácie. Projekcie dôchodkového systému, zdravotníctva, dlhodobej 
starostlivosti a výdavkov na vybrané sociálne transfery sú výstupom z modelov RRZ. Vlastnú 
projekciu zohľadnením metodiky Európskej komisie používa RRZ pri výdavkoch na školstvo. 
Tie položky, u ktorých RRZ nedisponuje vlastným modelom (príjmy z majetku), boli plne 
prevzaté z ostatných projekcií Európskej komisie. V celom horizonte projekcií základného 
scenára sa zohľadňujú implicitné a podmienené záväzky. 
 
Základný scenár sa zostavoval z východiskového roku 2021 a tiež došlo k aktualizácii scenára 
vychádzajúceho z roku 2020. V porovnaní s postupom jeho zostavenia načrtnutým 
v minuloročnej správe (z apríla 2021) v ňom došlo k nasledovným zmenám, pričom obe sa týkali 
základného scenára vychádzajúceho z roku 2021: 
 

• Došlo k zmene spôsobu odhadu niektorých nedaňových príjmov (dividendy, 
emisné kvóty, tržby NDS a príjmy z odvodu z hazardu) v strednodobom 
horizonte. Tieto príjmy sa v priebehu roku 2021 stali predmetom hodnotenia Výboru 
pre daňové príjmy, a tak sa namiesto zjednodušenej indexácie týchto položiek používa 
v základnom scenári vlastný odhad RRZ (podobne, ako je to v prípade daňových príjmov 
prognózovaných výborom).  

• Do základného scenára bol zahrnutý aj vplyv zavedenia nového príspevku na 
skrátenú prácu od marca 2022, tzv. kurzarbeit. Podpora sa bude vyplácať zo systému 
sociálneho zabezpečenia pri splnení zákonom stanovených podmienok, pričom celkové 
odvodové zaťaženie sa nemení141. Negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť 
(0,11 % HDP) bol vypočítaný na základe sumy odhadovaných príjmov z poistného 
v 50 - ročnom horizonte, pričom RRZ predpokladala, že celá táto suma sa použije na 
dodatočné výdavky. V strednodobom horizonte základného scenára bol vplyv tohto 
opatrenia na výdavky odhadnutý na základe aktuálnych predpokladov o čerpaní tohto 

 
141  Zamestnávateľ bude platiť za stanovený okruh zamestnancov poistné na financovanie podpory v čase skrátenej 

práce do základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Sadzba poistného na financovanie tejto podpory bude 
vo výške 0,5 % vymeriavacieho základu, o ktorú sa zároveň zníži sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti. 
To znamená, že odvodové zaťaženie v sociálnom poistení zostáva pre zamestnávateľa zachované v prípade 
zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ platí poistné na poistenie v nezamestnanosti. 
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príspevku pri zohľadnení aktuálneho makroekonomického vývoja a dosahuje 
0,03 % HDP ročne.  
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Hlavné predpoklady zostavenia základného scenára: 

 

• Východiskom zostavenia základného scenára je makroekonomická prognóza 
RRZ za predpokladu nezmenených politík, z ktorej vychádza daňová prognóza 
RRZ – daňová prognóza v strednodobej časti základného scenára vychádza zo 
skutočného výnosu daní v roku 2021142. Rozdiely voči aktuálnej prognóze Výboru pre 
daňové prognózy a prognóze RRZ, na základe ktorej posúdila realistickosť uvedenej 
prognózy výboru, ukazuje Tab 23.  
 

Tab 23: Odhad daňových príjmov v základnom scenári 2021 (ESA2010, tis. eur) 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Daň z príjmov fyzických osôb 3 794 011 4 288 777 4 664 236 4 966 554 5 400 388 

Daň z príjmov právnických osôb 2 853 972 3 143 031 3 437 093 3 516 768 3 660 391 

Daň z pridanej hodnoty 7 537 709 8 154 475 8 864 211 9 130 222 9 473 193 

Spotrebné dane 2 399 191 2 501 837 2 618 753 2 647 817 2 685 983 

Sociálne odvody 8 686 431 9 423 704 10 259 495 10 810 576 11 465 537 

Zdravotné odvody 4 379 678 4 746 862 5 139 759 5 452 211 5 781 313 

Ostatné dane  1 460 710 1 512 139 1 580 862 1 580 380 1 601 940 

1. Spolu - odhad v ZS2021 (apríl 2022) 31 111 702 33 770 825 36 564 409 38 104 528 40 068 745 

2. Daňové príjmy a odvody VpDP (marec 2022) 31 116 302 33 647 756 36 654 227 38 003 701 39 207 575 

 - rozdiel (1-2) -4 600 123 069 -89 818 100 827 861 170 

3. Daň. pr. a odvody RRZ pre VpDP (feb. 2022) 31 076 981 33 734 393 36 526 074 38 065 099 40 027 950 

 - rozdiel (1-3) 34 721 36 432 38 335 39 429 40 795 

   Zdroj: RRZ, VpDP 

V prípade základného scenára zostaveného z roku 2020 boli použité predpoklady 
o elasticitách daní voči makroekonomickej základni z prognózy RRZ z februára 2021, 
pričom východiskom boli skutočné údaje za rok 2020. Skutočný vývoj daní v roku 2021 
a z neho zostavená prognóza na ďalšie roky neboli zahrnuté do tohto scenára, keďže 
môžu byť ovplyvnené novými opatreniami vlády (prijatými v priebehu roku 2021), čo by 
nemalo byť súčasťou základného scenára. Porovnanie odhadu daňových príjmov 
vyplývajúcich z tohto prístupu s prognózami RRZ sú uvedené v Tab 24. 

 

Tab 24: Odhad daňových príjmov v základnom scenári 2020 (ESA2010, tis. eur) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Daň z príjmov fyzických osôb 3 499 735 3 668 174 4 030 988 4 416 916 4 709 775 

Daň z príjmov právnických osôb 2 673 560 2 849 674 3 098 157 3 198 273 3 227 659 

Daň z pridanej hodnoty 6 820 217 7 117 509 7 583 960 8 153 598 8 153 107 

Spotrebné dane 2 233 542 2 413 453 2 538 740 2 634 459 2 647 130 

Sociálne odvody 8 285 043 8 495 677 9 018 975 9 661 234 10 120 638 

Zdravotné odvody 4 070 876 4 226 920 4 506 039 4 815 742 5 066 723 

Ostatné dane  1 523 626 1 397 074 1 461 082 1 507 316 1 507 346 

1. Spolu - odhad v ZS2020 (apríl 2022) 29 106 598 30 168 481 32 237 941 34 387 538 35 432 378 

2. Daň. príjmy a odvody RRZ pre VpDP (mar 2022) 29 106 598 31 116 302 33 647 756 36 654 227 38 003 701 

 - rozdiel (1-2) 0 -947 821 -1 409 815 -2 266 689 -2 571 323 

3. Daň. príjmy a odvody RRZ pre VpDP (mar. 2021) 28 530 406 29 271 354 31 413 474 33 362 029 34 296 307 

 - rozdiel (1-3) 576 193 897 127 824 467 1 025 509 1 136 071 

   Zdroj: RRZ 

 
142  Okrem dane z príjmov právnických osôb, dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a osobitného odvodu 

regulovaných odvetví, ktoré sú odhadmi. 
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• Základný scenár berie do úvahy platnú legislatívu ku koncu daného obdobia. 
V prípade východiskového roku 2021 je to stav k 31. decembru 2021, t. j. zahŕňa aj 
opatrenia schválené v roku 2021 avšak účinné až v roku 2022 (Tab 25). Toto platí najmä 
pre príjmové legislatívne opatrenia a výdavkové opatrenia zahrnuté do modelov RRZ 
(napríklad zmrazenie minimálneho dôchodku, zmeny vo vianočnom príspevku, zmeny 
v daňovom bonuse na dieťa, zavedenie tehotenského príspevku). Legislatívne 
opatrenia zahrnuté do základného scenára 2021 zhoršujú saldo o 0,02 % HDP 
v roku 2022. Ostatné opatrenia na strane výdavkov by boli zohľadnené iba v prípadoch, 
ak by mali vplyvy už vo východiskovom roku. Súvisí to s tým, že výdavková strana 
rozpočtu je ovplyvnená aj mnohými rozhodnutiami vlády resp. iných subjektov verejnej 
správy, ktoré nemajú legislatívny charakter. Ich vplyv zohľadní aktualizácia ukazovateľa 
v apríli 2023 na základe výsledkov hospodárenia v roku 2022. Výnimkou z toho 
prístupu sú opatrenia na riešenie dôsledkov pandémie, ktoré sa prijali v priebehu 
rokov 2020 až 2022. Vzhľadom na zámer čo najlepšie odhadnúť vplyv pandémie na 
ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, RRZ do výpočtu zahrnula vplyvy všetkých známych 
opatrení ku dňu zostavenia správy. Keďže v súčasnosti sa vzhľadom na ich 
predpokladanú dobu trvania vnímajú ako jednorazové, ich zoznam je uvedený v Tab 26. 
 

Tab 25: Zoznam opatrení schválených v roku 2021 (tis. eur, rozdiely voči NPC scenáru) 

  2021 2022 2023 2024 

Zníženie superodpočtu na vedu a výskum z 200% na 100% 0 23 000 26 000 30 000 

Superodpis na priemysel 4.0 0 -8 000 -23 000 -37 000 

Príspevok na skrátenú prácu - kurzarbeit* 0 -31 205 -33 484 -26 503 

Zmeny vo financovaní sociálnych služieb* 0 -29 -32 -34 

Zmena výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky 
peňažného príspevku na opatrovanie* 

0 -1 159 -1 235 -1 312 

Celkové vplyvy opatrení voči NPC 0 -17 393 -31 750 -34 848 

 - v % HDP 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 

* Ide o vlastné odhady RRZ.  
Vplyvy ostatných legislatívnych zmien sú čerpané z oficiálnych dokumentov (výstupy Výboru pre daňové prognózy). 

Zdroj: RRZ, 
MF SR 

• Okrem jednorazových vplyvov prezentovaných v prílohe č. 3 boli vo východiskovom 
roku zohľadnené aj iné položky, ktoré nespĺňajú definíciu jednorazových vplyvov 
(napríklad kvôli ich veľkosti vplyvu na saldo), ale ovplyvňujú bilanciu dočasne. 
Konkrétne v roku 2020 išlo o transakcie spojené s oddlžením nemocníc voči Sociálnej 
poisťovni a metodické presuny spresňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť 
v dôsledku pandémie, ako aj odhadovaný vplyv pandémie na bilanciu nemocníc 
zaradených vo verejnej správe. Tabuľka obsahuje aj podrobne rozpísané jednorazové 
opatrenia a iné vplyvy pandémie (odhadovaný výpadok tržieb, úspory niektorých 
výdavkov) na jednotlivé položky príjmov a výdavkov.  

 

Tab 26: Jednorazové vplyvy a iné položky s dočasným vplyvom (mil. eur) 

  druh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Daňové príjmy a odvodové príjmy  -30 139 -40 0 0 0 

 - akruálne zaznamenanie DPH ostatné 33 - - - - - 

 - DPH z PPP projektu D4/R7 ostatné 71 128 - - - - 

 - zmeny v umorovaní strát DPPO pandémia -28 - - - - - 

 - odpustenie sociálnych odvodov pandémia -60 - - - - - 

 - posun v splatnosti odvodov pandémia -8 - - - - - 
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 - nulová sadzba DPH na respirátory pandémia - -10 - - - - 

 - výpadok odvodu z hazardných hier pandémia -38 -42 -40 - - - 

 - odchodné pre policajtov a vojakov* ostatné - 63 - - - - 

Tržby  -149 -153 -52 0 0 0 

 - výpadok tržieb z dôvodu pandémie pandémia -266 -153 -52 - - - 

 - dodatočné príjmy nemocníc* pandémia 117 - - - - - 

Prijaté transfery  0 100 0 0 0 0 

 - nákup zdrav. materiálu z eurofondov pandémia - 100 - - - - 

Kompenzácie zamestnancov  -79 -124 0 0 0 0 

 - odchodné pre policajtov a vojakov ostatné - -63 - - - - 

 - podpora cestovného ruchu pandémia - -1 - - - - 

 - odmeny zamestnancom v prvej línii pandémia -54 -51 - - - - 

 - výdavky na plošné testovanie pandémia -55 - - - - - 

 - zriadenie krízového koordinačného centra pandémia - -10 - - - - 

 - dodatočné výdavky nemocníc* pandémia -93 - - - - - 

 - oddlženie nemocníc voči Sociálnej poisťovni* ostatné 123 - - - - - 

Medzispotreba  -87 -614 -157 -12 -12 -12 

 - úhrada DPH z PPP projektu ostatné -8 -12 -12 -12 -12 -12 

 - podpora cestovného ruchu pandémia - -5 - - - - 

 - výdavky ŠR a ost. subjektov na pandémiu pandémia -125 -130 - - - - 

 - hospodárska mobilizácia pandémia -18 -84 - - - - 

 - nákup zdrav. materiálu (testy, lieky, vakcína) pandémia -3 -304 -145 - - - 

 - prevádzka mobilných odberových miest pandémia - -80 - - - - 

 - dodatočné výdavky nemocníc* pandémia -23 - - - - - 

 - úspory prevádzkových výdavkov ŠR pandémia 90 - - - - - 

Subvencie  -77 -331 -80 0 0 0 

 - preplácanie nájmov pandémia -39 -85 -20 - - - 

 - podpora cestovného ruchu pandémia -6 -133 -60 - - - 

 - dotácie v oblasti kultúry pandémia 0 -26 - - - - 

 - kompenzácia výpadku príjmov z tržieb (SAD, 
letecké spoločnosti) 

pandémia -7 -22 - - - - 

 - podpora športovým klubom pandémia - -15 - - - - 

 - odmeny zamestnancom v prvej línii pandémia -15 - - - - - 

 - hospodárska mobilizácia pandémia -5 -50 - - - - 

 - prevádzka mobilných odberových miest pandémia -5 - - - - - 

Sociálne transfery  1 -549 -237 0 0 0 

 - spätné výplaty pre ženy za znížené dôchodky ostatné - -61 - - - - 

 - opatrenia na podporu zam. (prvá pomoc)** pandémia - 242 - - - - 

 - SOS dávka pandémia -15 -66 -25 - - - 

 - pandemická OČR a karanténna PN pandémia -240 -260 -70 - - - 

 - predĺženie poberania dávky v nezam. pandémia -32 -41 - - - - 

 - zmeny v dávke v hmotnej núdzi pandémia -2 - - - - - 

 - zmeny v rodičovskom príspevku pandémia -13 -56 -5 - - - 

 - finančný príspevok pre očkovaných seniorov pandémia - -216 -60 - - - 

 - očkovací bonus a lotéria pandémia - -24 - - - - 

 - úhrada nákladov spojených s testovaním 
zamestnávateľom, infekčný príplatok 

pandémia - - -62 - - - 

 - preplácanie nájmov pandémia - -7 - - - - 

 - dotácie v oblasti kultúry pandémia -1 -2 -15 - - - 

 - zmeny vo výdavkoch na zdrav. starostlivosť pandémia 167 5 0 - - - 
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 - presun platieb v zdravotníctve do 
kapitálových transferov* 

pandémia 138 - - - - - 

 - odchodné pre policajtov a vojakov* ostatné - -63 - - - - 

Ostatné bežné transfery  -700 -1 969 -178 0 0 0 

 - úhrada ušlého cla do rozpočtu EÚ ostatné - -527 - - - - 

 - opatrenia na podporu zam. (prvá pomoc)** pandémia -682 -1 360 -178 - - - 

 - zmeny v dávke v hmotnej núdzi pandémia - -5 - - - - 

 - jednorazová dávka pre deti v rodinách pandémia - -70 - - - - 

 - podpora cestovného ruchu pandémia - -1 - - - - 

 - dotácie v oblasti kultúry pandémia -1 -6 - - - - 

 - program "Pracuj, zmeň svoj život" pandémia -49 - - - - - 

 - odmeny zamestnancom v prvej línii pandémia -8 - - - - - 

 - nástroj núdz. podpory EÚ - prístup k vakc. pandémia -5 - - - - - 

 - oddlženie nemocníc voči Sociálnej poisťovni* ostatné 46 - - - - - 

Investície  -8 -27 -9 0 -750 -750 

 - nákup stíhačiek ostatné - - - - -750 -750 

 - hospodárska mobilizácia pandémia -2 - - - - - 

 - výdavky na nákup zdravotníckeho materiálu pandémia -5 -27 -9 - - - 

Zmena stavu zásob  -111 -53 0 0 0 0 

 - antigénové testy a pohotovostné zásoby pandémia -111 -53 - - - - 

Kapitálové transfery  -411 -46 0 0 0 0 

 - odpustenie pohľadávok voči zahraničiu ostatné -16 -24 - - - - 

 - vklady do ZI pre SZRB a Letové prev. služby pandémia -63 - - - - - 

 - vplyv zlyhaných covid úverov pandémia -25 -23 - - - - 

 - oddlženie nemocníc voči Sociálnej poisťovni* ostatné -169 - - - - - 

 - presun platieb v zdravotníctve do 
kapitálových transferov* 

pandémia -138 - - - - - 

Spolu (vplyv na saldo)  -1 650 -3 626 -754 -12 -762 -762 

 - vplyv pandémie  -1 730 -3 068 -741 0 0 0 

 - ostatné jednorazové vplyvy   80 -558 -12 -12 -762 -762 

 - dočasné vplyvy nespĺňajúce definíciu RRZ   0 0 0 0 0 0 

Pozn.: * položky s dočasným vplyvom     Zdroj: RRZ, ŠÚ SR 

 ** časť prostriedkov bola financovaná z rozpočtu EÚ, v tabuľke je uvedený spôsob zaznamenania v jednotlivých položkách 

• Prognóza čerpania prostriedkov EÚ vychádza z predpokladu dočerpania 
prostriedkov 3. programového obdobia (2014-2020) v rokoch 2022 až 2024 a postupný 
nábeh čerpania prostriedkov 4. programového obdobia (2021-2027) porovnateľným 
tempom s predchádzajúcimi programovými obdobiami. RRZ odhadla výdavky 
na spolufinancovanie na základe miery spolufinancovania jednotlivých fondov a doteraz 
vynaložených výdavkov na spolufinancovanie. Okrem týchto prostriedkov RRZ zahrnula 
do základného scenára aj predpoklady o čerpaní prostriedkov Fondu obnovy a odolnosti, 
ktoré by sa mali vyčerpať do roku 2026. 
 
Vzhľadom na tieto mimoriadne prostriedky prognóza EÚ fondov v dlhodobej časti 
základného scenára začína až od roku 2027143, v ktorom RRZ odhaduje čerpanie 
prostriedkov EÚ na úrovni priemeru za programové obdobie 2021-2027. 

 
143  Položky, ktoré nie sú ovplyvnené starnutím populácie, sa v dlhodobej časti základného scenára (v základnom 

scenári vychádzajúcom z roku 2021 ide o rok 2026) štandardne indexujú odhadovaným tempom rastu 
nominálneho HDP. Indexácia o rast nominálneho HDP sa v prípade fondov EÚ začína po roku 2027. 
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Tab 27: Predpoklady čerpania fondov EÚ a Fondu obnovy a odolnosti (mil. eur) 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond 1 682 2 023 3 376 1 430 1 327 1 277 1 722 

Poľnohospodárstvo 520 826 1 156 579 645 709 782 

 - Program rozvoja vidieka 127 475 784 208 243 285 333 

 - ostatné (najmä priame platby) 393 350 372 371 402 425 448 

Prostriedky Fondu obnovy a odolnosti 6 979 1 471 1 813 1 236 690 0 

Spolu - výdavky zo zdroja EÚ 2 208 3 828 6 002 3 822 3 208 2 677 2 504 

Výdavky štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie 

309 500 815 316 310 319 395 

Úhrada DPH Plánu obnovy a odolnosti 0 149 232 263 179 100 0 

Spolu - výdavky na spolufin. 309 649 1 048 578 490 419 395 

p.m. EU fondy v sektore VS 977 1 664 2 582 1 579 1 325 1 106 1 034 

  Zdroj: RRZ, ŠÚ SR 

• Na projekciu príjmov a výdavkov dôchodkových systémov, ako aj zdravotníctva 
a dlhodobej starostlivosti sa použili výstupy z modelov RRZ. Výdavky na školstvo 
boli kvantifikované RRZ, pričom vychádzajú z metodiky144, ktorú používa EK pre 
spoločné projekcie všetkých krajín EÚ. Projekcie príjmov z majetku boli plne prevzaté 
z projekcií Európskej komisie145. 

 

• RRZ zaktualizovala projekciu príjmov a výdavkov spojených so schémou 
vyraďovania jadrových zariadení v nadväznosti na skutočný vývoj príjmov a výdavkov 
v roku 2021, prognózovaný vývoj inflácie do roku 2027 a zohľadnila posun v plánovanom 
spustení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce o rok.  

 
144  V prípade školstva boli prijaté dve úpravy v porovnaní s prístupom EK. Vzhľadom na to, že RRZ v základnom 

scenári vychádza z celkových výdavkov na vzdelávanie, boli do počtu študentov zohľadnené aj deti 
v predprimárnom vzdelávaní (ISCED 0), a teda nielen deti od začiatku povinnej školskej dochádzky. V prípade 
vyššieho sekundárneho a terciárneho vzdelávania (ISCED 3-8) RRZ zatiaľ zjednodušene kvantifikuje iba príspevok 
demografických faktorov a nezohľadňuje potenciálny vplyv vývoja na trhu práce na participáciu v tomto type 
vzdelávania. 

145  Projekcie príjmov z majetku sú prevzaté z Ageing report 2021, ktorý bol zverejnený v roku 2021. 
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Príloha 7 – Základný scenár z roku 2020 - revízia  
 

Revíziou základného scenára 2020 došlo k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti 
z hodnoty 5,63 % HDP na 4,18 % HDP, t.j. o 1,44 percentuálnych bodov (Tab 28).  
 

Tab 28: Príspevky k zmene ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti z roku 2020 

  % HDP 

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti (ZS 2020, apríl 2021) 5,63 

Počiatočná rozpočtová pozícia -0,63 

Vplyv vývoja v strednodobej časti -0,13 

Vplyv vývoja implicitných záväzkov spojených so starnutím populácie: -0,65 

 - výdavkov univerzálneho dôchodkového systému -0,71 

 - dlhodobá starostlivosť  -0,15 

 - zdravotníctvo 0,11 

 - ostatné 0,10 

Vývoj ostatných položiek (príjmy z majetku, PPP projekty, jadro a iné) -0,03 

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti (ZS 2020 - aktualizácia, apríl 2022) 4,18 

Pozn.: (-) znamená zlepšenie a (+) zhoršenie ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti                                                                      Zdroj: RRZ 

 
K zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti najvýznamnejšie prispela 
aktualizácia projekcií implicitných záväzkov spojených so starnutím populácie 
(0,65 p.b.):  

 
• Zmena v projekcii univerzálneho dôchodkového systému prispela ku zlepšeniu 

ukazovateľa o 0,71 p.b. a je spôsobená viacerými faktormi. Najvýraznejší pozitívny vplyv 
mala aktualizácia strednodobých prognóz na strane výdavkov. Za stredným horizontom 
sa pozitívne premietla úprava predpokladu dlhodobého vývoja rovnovážnej miery 
nezamestnanosti. V dlhodobom horizonte sa vplyvom výrazného zníženia odhadu 
vývoja skutočných výdavkov na hmotnú núdzu dôchodcov do roku 2020 výrazne znížil 
aj ich nárast do roku 2070. Viac podrobností vrátane grafu s príspevkami jednotlivých 
zmien je uvedených v časti 4.4.1. 
 

• K zmene došlo aj v projekcii nákladov na dlhodobú starostlivosť. Oproti 
minuloročnej správe došlo k vypusteniu predpokladu príjmovej elasticity klesajúcej 
z hodnoty 1,1 na 1 na horizonte 80 rokov projekcie, čo dodatočne zvyšovalo rast 
jednotkových nákladov. Ďalej bol vypustený predpoklad zaostávania kapacity 
neformálnych opatrovateľov za dopytom po príspevku na opatrovanie, čo zároveň 
spôsobovalo nárast dopytu po starostlivosti v zariadeniach. Tieto a ďalšie zmeny sú 
podrobne popísané v časti 4.4.3. Celkovo prispeli k zlepšeniu ukazovateľa o 0,15 p.b. 
 

Pozitívny vplyv mala aj aktualizácia výsledkov hospodárenia za rok 2020 (s celkovým 
vplyvom 0,63 p.b.). Deficit verejnej správy sa znížil o 0,7 % HDP najmä vďaka vyššiemu výnosu 
dane z príjmov právnických osôb, čo sa v plnej miere premietlo aj do zlepšenia štrukturálneho 
salda v roku 2020.  
 
K zlepšeniu ukazovateľa o 0,12 p.b. prispel očakávaný vývoj v strednodobom horizonte 
po zapracovaní aktualizovanej strednodobej makroekonomickej prognózy vychádzajúcej zo 
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skutočnosti roku 2020. V strednodobej časti základného scenára sa príjmové a výdavkové 
položky indexujú v závislosti od ich vecnej povahy146. 
 
Tab 29: Základný scenár vývoja verejných financií – rok 2020 (% HDP) 

    Strednodobý scenár Dlhodobé projekcie 

  2020* 2021 2022 2023 2024 2030 2040 2050 2060 2070 

Príjmy 40,1 39,5 39,5 40,5 39,3 39,3 39,4 39,6 39,8 39,8 

Daňové príjmy 19,4 19,2 19,1 19,3 19,1 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 

  - príspevky NJF 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - ostatné daňové príjmy 19,3 19,1 19,0 19,3 19,0 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

    Sociálne a zdravotné odvody 15,8 15,5 15,3 15,4 15,8 15,8 16,0 16,3 16,4 16,5 

      - Soc. a zdravotné odvody (celý balík) 16,1 15,9 15,7 15,9 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 

       - Výpadok - II. pilier -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -0,9 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 

   - Soc. poistenie ozbrojených zložiek 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Nedaňové príjmy 4,9 4,8 5,2 5,7 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

       - príspevky BIDSF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       - príjmy z majetku 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

       - príjmy spojené s dlhodobou star. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

       - ostatné nedaňové príjmy 4,2 4,1 4,6 5,1 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Výdavky 43,7 45,5 43,0 43,7 41,3 42,1 45,4 49,8 55,0 58,1 

Primárne výdavky 42,5 44,5 42,1 42,8 40,4 40,8 42,4 44,9 46,9 46,5 

Fixné v dlhodobej časti 18,7 20,7 19,1 20,2 17,9 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 

Výdavky citlivé na demografiu 23,6 23,5 22,7 22,4 22,3 23,1 24,7 27,3 29,3 28,9 

 - Dôchodkové dávky 8,8 8,7 8,2 8,0 8,1 8,5 9,6 11,4 12,6 12,3 

 - Ozbrojené zložky 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 

 - Zdravotná starostlivosť 5,9 6,0 5,7 5,6 5,6 5,8 6,2 6,4 6,6 6,4 

 - Dlhodobá starostlivosť 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,5 

 - Školstvo 4,5 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 4,2 4,4 4,8 4,7 

 - Dávky v nezamestnanosti 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  - Nemocenské a úrazové dávky 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

  - Ostatné sociálne transfery 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 

Náklady na ukončenie prevádzky JE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PPP projekty a náklady na údržbu 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Úroky 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 1,3 3,0 5,0 8,1 11,5 

Saldo VS -3,6 -6,0 -3,4 -3,2 -2,0 -2,8 -6,0 -10,3 -15,3 -18,3 

Primárne saldo VS -2,4 -5,0 -2,5 -2,3 -1,2 -1,5 -3,0 -5,3 -7,2 -6,8 

Štrukturálne saldo VS -2,7 -2,9 -2,7 -2,3 -2,0 -2,8 -6,0 -10,3 -15,3 -18,3 

Štrukturálne primárne saldo -1,5 -1,8 -1,8 -1,4 -1,1 -1,5 -3,0 -5,3 -7,2 -6,8 

Hrubý dlh VS 59,7 59,8 57,9 56,8 57,3 56,8 77,0 127,8 208,7 295,1 

* bez jednorazových vplyvov        Zdroj: RRZ 

  

 
146 V dlhodobej časti základného scenára majú vlastné pravidlá len príjmy a výdavky citlivé na starnutie populácie 

a iné implicitné záväzky. Ostatné položky príjmov a výdavkov sa indexujú tempom rastu HDP a neprispievajú 
k zmene ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. 

https://rozpoctovarada.sharepoint.com/sites/Sprvaodlhodobejudratenosti2021/Zdielane%20dokumenty/General/04_Sprava_april_2022/www.rrz.sk


 
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných  

financií za rok 2021 (apríl 2022)  

  

                                   www.rrz.sk  81 

Príloha 8 - Vývoj ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti od 
roku 2011 
 

 
Tab 30: Vývoj ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti (% HDP) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 najvýznamnejší vplyv zmien 

Mimoriadn
a správa - 
dec. 2012 

6,8 - - - - - - - - - - - 

Správa - 
apríl 2013 

7,0 4,3 - - - - - - - - - 

2012: reforma systému 
dôchodkového zabezpečenia, 
konsolidačné opatrenia na rok 

2013 

Správa - 
apríl 2014 

- 4,0 3,0 - - - - - - - - 
2013: zlepšenie salda rozpočtu, 

reforma výsluhového 
zabezpečenia 

Správa - 
apríl 2015 

- - 1,9 2,4 - - - - - - - 

2014: zhoršenie salda v roku 2014, 
čiastočne kompenzované 

legislatívnymi zmenami v daniach 
na rok 2015 

Správa - 
apríl 2016 

- - - 1,4 1,4 - - - - - - 

2015: zhoršenie salda v roku 2015, 
zavedenie minimálnych 

dôchodkov, kompenzované nižším 
dlhom a pozitívnejším vplyvom 

strednodobého 
makroekonomického vývoja 

Správa - 
apríl 2017 

- - - - 0,4 -0,1 - - - - - 

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

strednodobom horizonte 

Správa - 
apríl 2018 

- - - - - 0,8 1,1 - - - - 

2017: menej priaznivý pokles 
deficitu v strednodobom 

horizonte čiastočne 
kompenzovaný zlepšením salda 

rozpočtu v roku 2016 

Správa - 
apríl 2019 

- - - - - - 1,2 1,3 - - - 

2018: zhoršenie štrukturálneho 
salda čiastočne kompenzované 
priaznivejším poklesom deficitu 

v strednodobom horizonte 

Správa - 
apríl 2020 

- - - - - - - 1,6 4,2 - - 

2019: zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku, zvýšenie 

minimálnych dôchodkov, menej 
priaznivý vývoj v strednodobom 

horizonte 

Správa - 
apríl 2021 

- - - - - - - - 4,9 5,6 - 

2020: vplyv pandémie 
koronavírusu čiastočne 

kompenzovaný zmrazením 
minimálnych dôchodkov 

Mimoriadn
a správa – 
jún 2021 

- - - - - - - - - 5,6 6,1 
2021: zohľadnenie opatrení vlády 
zahrnutých v rozpočte, urobené 

len vo forme očakávaného scenára 

Správa - 
apríl 2022 

- - - - - - - - - 4,2 3,8 

2021: zlepšenie štrukturálneho 
salda čiastočne kompenzované 

menej priaznivým poklesom 
deficitu v strednodobom 

horizonte 

Zdroj: RRZ 
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Príloha 9 – Spôsob kvantifikácie dopadov v citlivostných 
scenároch 
 

V kvantifikácii dynamických vplyvov navrhovaných opatrení bol použitým model OGRE, 
nelineárny model dynamického stochastického ekvilibria s prelínajúcimi sa generáciami 
vyvinutý Radou pre rozpočtovú zodpovednosť na základe prác Baksa, Munkacsi (2016, 2020). Pre 
potreby RRZ a vyhodnocovania dlhodobej udržateľnosti slúži najmä na simulovanie dlhodobých 
makro-ekonomických dopadov penzijných reforiem, analýzu dopadov fiškálnych reforiem na 
strednom a dlhodobom horizonte v prostredí starnúcej populácie a simuláciu citlivostných 
scenárov (stres testy). 
 
Ide o multi-trendový model malej otvorenej ekonomiky v priestore Eurozóny so štandardnou 
produkčnou funkciou (Cobb-Douglass) a detailne rozpracovaným trhom práce (zamestnanosť 
vo verejnom aj súkromnom sektore, participácia, nezamestnanosť a mzdové vyjednávanie 
inšpirované Blanchard,Gali (2010), Fontaine (2016), Faccini (2020)). Trendový rast ekonomiky aj 
participácia na trhu práce sú modelované endogénne. Vzhľadom na starnutie populácie a s tým 
súvisiacu zmenu v preferenciách domácností model zachytáva aj tvorbu a financovanie 
verejných statkov (zdravotníctvo, školstvo, dlhodobá starostlivosť). Prelínajúce sa generácie 
dôchodcov a ľudí v aktívnom veku (domácnosti, ktoré dokážu tvoriť úspory a pomocou nich 
vyhladzovať svoju spotrebu, ako aj domácnosti, ktoré netvoria úspory a ich spotreba závisí len 
od okamžitého príjmu) sú modelované na nekonečnom horizonte a ich narodenie, prežitie 
a prechod do penzie sú modelované v pravdepodobnostnom priestore (Blanchard (1985)). 
 
Podrobné členenie fiškálnej politiky na výdavkovej aj príjmovej stránke štátneho rozpočtu 
zodpovedá nastaveniu slovenskej fiškálnej politiky. Model je obohatený o plne endogénny 
trojpilierový penzijný systém, čo umožňuje vyhodnocovať dlhodobé dopady rôznych penzijných 
reforiem, ich presah na ekonomický vývoj (potenciálny rast, trh práce, spotreba) ako aj dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií pri zohľadnení starnutia populácie a citlivosti úrokových sadzieb 
na nadmerné zadlženie štátu. Úroková sadzba vládnych dlhopisov obsahuje rizikovú prirážku, 
ktorá reaguje na nadmerné zadlžovanie vlády, očakávania o kredibilite fiškálnej politiky ako aj 
konvergenciu Slovenska k jadru Eurozóny či inflačné očakávania. 
 
Kalibrácia tohto modelu vychádza z aktuálnych makro-ekonomických a fiškálnych pomerov 
a demografické trendy zodpovedajú projekciám EUROPOP. V simuláciách základného scenáru 
predpokladáme dlhodobo uvoľnenú politiku ECB (základné sadzby, refinančné programy). 
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Príloha 10 – Základný scenár vychádzajúci z odhadu roku 
2022 
 
 
Tab 31: Základný scenár vývoja verejných financií – odhadované saldo v roku 2022 (% HDP) 

   Strednodobý scenár Dlhodobé projekcie 

 2022 2023 2024 2025 2030 2040 2050 2060 2072 

Príjmy 40,1 40,0 39,0 38,6 38,2 38,4 38,7 38,9 39,0 

Daňové príjmy 19,4 19,2 19,0 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,7 

  - príspevky NJF 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

  - ostatné daňové príjmy 19,3 19,2 19,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 

    Sociálne a zdravotné odvody 15,5 15,2 15,3 15,4 15,3 15,5 15,8 16,0 16,0 

      - Soc. a zdravotné odvody (celý balík) 16,1 15,8 16,0 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

       - Výpadok - II. pilier -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,5 

   - Soc. poistenie ozbrojených zložiek 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Nedaňové príjmy 5,1 5,6 4,7 4,4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 

       - príspevky BIDSF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       - príjmy z majetku 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 

       - príjmy spojené s dlhodobou star. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

       - ostatné nedaňové príjmy 4,4 4,9 4,0 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 

Výdavky 44,8 43,2 42,6 42,4 42,6 46,4 51,2 56,6 60,5 

Primárne výdavky 43,7 42,3 41,7 41,4 41,2 42,7 44,9 46,7 46,1 

Fixné v dlhodobej časti 20,8 19,8 18,9 18,6 18,3 
 

18,4 
 

18,3 
 

18,4 
 

18,4 
 Výdavky citlivé na demografiu 22,6 22,2 22,6 22,5 22,8 24,2 26,6 28,4 27,7 

 - Dôchodkové dávky 8,1 8,0 8,4 8,3 8,2 9,2 10,9 11,9 11,5 

 - Ozbrojené zložky 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 - Zdravotná starostlivosť 5,6 5,4 5,4 5,5 5,7 6,0 6,3 6,4 6,2 

 - Dlhodobá starostlivosť 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,3 

 - Školstvo 4,6 4,6 4,4 4,4 4,4 4,2 4,4 4,7 4,6 

 - Dávky v nezamestnanosti 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 - Nemocenské a úrazové dávky 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 

 - Ostatné sociálne transfery 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 

Náklady na ukončenie prevádzky JE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PPP projekty a náklady na údržbu 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Úroky 1,0 0,9 1,0 1,0 1,4 3,8 6,3 9,9 14,4 

Saldo VS -4,7 -3,2 -3,6 -3,8 -4,4 -8,0 -12,6 -17,7 -21,5 

Primárne saldo VS -3,6 -2,3 -2,6 -2,8 -3,0 -4,2 -6,3 -7,8 -7,2 

Štrukturálne saldo VS -3,0 -3,3 -3,6 -3,8 -4,4 -8,0 -12,5 -17,7 -21,5 

Štrukturálne primárne saldo -2,0 -2,4 -2,7 -2,8 -3,0 -4,2 -6,3 -7,8 -7,2 

Hrubý dlh VS 61,8 57,9 58,4 59,8 65,7 97,7 161,8 253,8 366,8 
 

      Zdroj: RRZ 
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