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Základné informácie o stanoviskách RRZ
S cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť
transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú
konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej
a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami vznikla v roku
2012 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia
vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Jej úlohou je poskytovať verejnosti odborné,
komplexné a politicky neovplyvnené informácie o vývoji verejných financií.

Základné informácie o spôsobe posudzovania rozpočtu
Pre realistické posúdenie rozpočtovej politiky Rada najprv odhadne bilanciu rozpočtu pre
aktuálny rok. Tieto odhady vychádzajú aktualizovaním rozpočtového semaforu. Následne RRZ
stanoví fiškálny odhad pre každý rok na základe najnovšieho odhadu makroekonomického
vývoja, ako aj realistického odhadu predstavených opatrení na strane príjmov a výdavkov.
Nekonkretizované opatrenia nie sú zahrnuté v odhadoch. To vytvorí „RRZ scenár“. RRZ scenár
teda predstavuje pravdepodobný dopad rozpočtu na verejné financie za predpokladu, že žiadne
dodatočné opatrenia nebudú prijaté.
RRZ scenár je následne porovnávaný so scenárom bez zmeny politík (tzv. NPC scenár), ktorý
vychádza z RRZ scenára, ale neobsahuje vplyvy v ňom zapracovaných opatrení. Tieto dva
scenáre sú následne použité pre vyčíslenie analytických ukazovateľov ako je konsolidačné úsilie
vlády a celkové analytické zhodnotenie rozpočtu.
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1 Zhrnutie hodnotenia návrhu rozpočtu
Vláda predložila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 v období vojnového
konfliktu vyvolaného agresiou Ruska na Ukrajine a energetickej krízy, ktorých negatívne
dopady sa prejavujú na výraznom zhoršení výhľadu makroekonomického aj fiškálneho
vývoja. Dlhodobé zaťaženie verejných financií z tohto vplyvu sa odhaduje až na 0,7 % HDP. Bez
vplyvu čerpania európskych prostriedkov by v budúcom roku ekonomika nerástla vôbec.
Ekonomika sa v dôsledku vojny dostane do podchladenia. Riziko možnej recesie v budúcom
roku sa výrazne zvýšilo.
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 je prvý návrh rozpočtu predkladaný
po nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa zavádzajú výdavkové limity ako fiškálne
pravidlo. Ide o hlavný rozpočtový nástroj na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných
financií, pričom limity sa prvýkrát mali uplatniť pre rozpočet verejnej správy na roky 2023 až
2025 (priebeh zavádzania limitov je popísaný v boxe 3). Návrh rozpočtu nebol zostavovaný
v súlade s výdavkovými limitmi, keďže zatiaľ nedošlo ku konečnej dohode na metodike
medzi MF SR a RRZ1, ktorá má slúžiť na výpočet, aktualizáciu a vyhodnotenie plnenia limitu.
Rade v dôsledku toho nebolo umožnené vypočítať limity a predložiť ich na rokovanie národnej
rady v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Posúdenie rozpočtovej politiky je dôležité aj z dôvodu predpokladanej výšky hrubého dlhu za
rok 2022 prekračujúcej najvyššie sankčné pásmo a ukončenia dvojročnej výnimky z uplatňovania
sankcií tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma sankcii pre novú vládu dňa 5. mája 20232.
Vláda nedeklarovala spôsob, ako sa s uvedenými sankciami plánuje vysporiadať, v prípade že sa
potvrdí, že dlh za rok 2022 bude prekračovať 5. sankčné pásmo. Riešením aktuálnej situácie
nie je podľa RRZ len formálne splnenie platných pravidiel, prípadne ich priame obchádzanie, ale
ich primeraná úprava v podobe schválenia navrhnutej novely ústavného zákona č.493/2011
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá modernizuje dlhovú brzdu a zároveň ju
zosúlaďuje s výdavkovými limitmi.
Oproti pôvodne rozpočtovanému deficitu verejnej správy v roku 2021 na úrovni 4,9 % HDP vláda
aktuálne odhaduje nárast schodku na úroveň 5,0 % HDP. V roku 2023 návrh rozpočtu
predpokladá medziročné zhoršenie deficitu na úroveň 6,4 % HDP. Predložený rozpočet
predpokladá postupné zníženie deficitu k úrovni 4,1 % HDP do roku 2025. Vláda deklaruje
zámer dosiahnutia deficitu verejnej správy vo výške 3,4 % HDP v roku 2024 a následne
vo výške 2,7 % HDP 20253, pričom v súčasnosti nemá pre tieto roky pripravené opatrenia,
ktoré by viedli k dosiahnutiu týchto cieľov.
Návrh rozpočtu predpokladá pokles hrubého dlhu z úrovne 62,2 % HDP v roku 2021 na úroveň
59,8 % HDP v roku 2022 a následný ďalší prudký pokles k úrovni 56,8 % HDP na konci roku 2025
1

2

3

Napriek opakovaným urgenciám zo strany RRZ, po stretnutí z 14. júla 2022 nedostala RRZ vyjadrenie
k predloženému návrhu metodiky.
Vláda by po tomto termíne bola povinná viazať 3 % vybraných výdavkov štátneho rozpočtu a bezodkladne by
mala požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery. Zároveň by na rok 2024 mala pripraviť návrh rozpočtu verejnej
správy s vyrovnaným saldom a nerastúcimi výdavkami.
V Návrhu rozpočtového plánu sú na rok 2024 prezentované dva ciele: 1) vyrovnané saldo, ktoré formálne
dodržuje aktuálne platné sankcie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a 2) deficit 3,4 % HDP, ktorý
podľa MF SR predpokladá štrukturálnu konsolidáciu o 0,5 % HDP v zmysle pravidiel Paktu stability a rastu a je
z hľadiska potrebnej veľkosti opatrení viac realistický.
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za predpokladu splnenia opatreniami nepodložených rozpočtových cieľov. Pokles je spôsobený
najmä vysokým tempom inflácie očakávaným v najbližšom období. Bez ohľadu na zastavenie
nárastu úrovne dlhu po roku 2021 platí, že počnúc rokom 2020 dlh prekročil horný limit
sankčných pásiem ústavného zákona a podľa MF SR nad týmto limitom zotrvá počas celého
prognózovaného obdobia.
Cieľom stanovísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ, Rada) je poskytnúť nezávislý pohľad
na rozpočet a posúdiť, či je aktuálne nastavenie fiškálnej politiky postačujúce na dosiahnutie
stanovených cieľov a identifikovať prípadné riziká, ktoré by bolo nutné následne dodatočnými
opatreniami eliminovať. V súlade so svojim mandátom RRZ poukazuje aj na to, či aktuálny
rozpočet vytvára predpoklady pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií
a plnenie národných fiškálnych pravidiel. S týmto cieľom RRZ poukazuje na nasledujúce hlavné
závery svojho hodnotenia:
•

Rok 2022 je východiskovým rokom pre zostavenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2023 až 2025. Ak do konca roka nebudú prijaté dodatočné opatrenia, deficit môže
podľa Rady v roku 2022 dosiahnuť len 3,5 % HDP. V porovnaní s aktuálnym odhadom
vlády to predstavuje výrazne lepšiu východiskovú pozíciu (o 1,5 % HDP) pre obdobie rokov
2023 až 2025. Pozitívne riziko súvisí najmä s nadhodnotením čerpania bežných
a kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu v odhade vlády oproti aktuálnemu vývoju.
Aktuálne odhadujeme, že vláda v tomto roku konsoliduje 0,3 % HDP.

•

V scenári nezmenených politík (bez nových opatrení schválených v priebehu roku
2022) by deficit VS z úrovne 2,6 % HDP v roku 2022, po dočasnom poklese na úroveň
1,5 % HDP v roku 2023, vzrástol na úrovne 2,9 % HDP v roku 2024 a 3,2 % HDP v roku
2025 (štrukturálne zhoršenie kumulatívne o 0,1 % HDP). Vývoj súvisí najmä so zhoršením
makroekonomického vývoja spôsobeným ruskou agresiou na Ukrajine a energetickou
krízou, poklesom reálnych veličín a nárastom nominálnych spôsobených vysokou infláciou.
V rámci rokov dochádza k posunom vplyvu vysokej inflácie na verejné financie, keďže na
rozdiel od príjmov reaguje na rast nominálnej ekonomiky veľká časť výdavkov
s oneskorením. Dočasné zlepšenie spôsobené rastom daňových príjmov v roku 2022 a 2023
tak v ďalších rokoch v plnej miere vykompenzuje rast výdavkov naviazaných na vysokú
úroveň inflácie.

•

V roku 2023 môže podľa odhadu Rady dosiahnuť deficit 5,6 % HDP. Úroveň deficitu
odhadovaná Radou je tak v roku 2023 nižšia až o 0,9 % HDP ako je tá rozpočtovaná vládou.
Z tohto pohľadu je možné hodnotiť predložený rozpočet na najbližší rok ako
realistický, aj napriek tomu, že v rámci štruktúry rozpočtu boli identifikované negatívne
riziká aj pozitíva v niektorých položkách.

•

Vytvorenie rezervy na pomoc s vysokými cenami energií v hodnote 3,4 mld. eur Rada
hodnotí ako obozretné. Je však dôležité, aby sa tieto prostriedky použili výhradne len za
účelom dočasnej a adresnej pomoci, pričom vláda by mala konkrétny spôsob
poskytnutia pomoci a jej výšku transparentne odôvodniť. Za predpokladu, že by kvôli
lepšiemu vývoju nebolo potrebné poskytnúť pomoc v celkovej rozpočtovanej výške, resp.
boli by tieto výdavky boli čiastočne prefinancované eurofondami, zostávajúci priestor na
výdavkoch by mal byť automaticky ušetrený, nakoľko aktuálne pravidlá formálne umožňujú
vláde ich použiť aj na iné účely. Naopak, ak by sa ukázala vyššia potreba kompenzácie,
parlament by mal túto rezervu zvýšiť.
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•

V nasledujúcich rokoch Rada odhaduje pokles deficitu na 4,6 % HDP v roku 2024
a 4,8 % HDP v roku 2025. Najmä v roku 2025 je odhad o 0,7 % vyšší ako saldo rozpočtu
podľa MF SR, a preto rozpočet zostavený v týchto rokoch nie je možné považovať za
realistický. Navyše, voči deklarovaným cieľom chýbajú vláde vyšpecifikované opatrenia
v hodnote 1,2 % HDP v roku 2024 a 2,1 % HDP v 2025.

•

Trvalé opatrenia podľa odhadu RRZ tak prispievajú v rokoch 2022 až 2025 k
prehlbovaniu deficitu kumulatívne o 0,6 % HDP (približne 740 mil. eur). Čistý
príspevok opatrení k trvalej zmene salda VS bude v roku 2023 negatívny vo výške až 1,6
% HDP hlavne kvôli prijatej legislatíve, čo však čiastočne vykompenzuje vývoj v ďalších
dvoch rokoch (zlepšenie o 0,5 % resp. o 0,2 % HDP). Podstatný vplyv opatrení zlepšujúcich
deficit najmä v rokoch 2024 a 2025 súvisí s predpokladom RRZ, že samosprávy vynútene
vykompenzujú výpadky príjmov z dôvodu legislatívnych zmien a tiež príjmami nekrytý
nárast výdavkov na kompenzácie a medzispotrebu trvalými úsporami v prevádzkových
výdavkoch (príspevok o,3 p.b.). V prípade nenaplnenia tohto predpokladu by vládne
opatrenia prispeli v rokoch 2022 až 2025 k zhoršeniu salda celkom o 0,9 % HDP. Naopak,
v prípade že by boli schválené nové príjmové opatrenia ktoré už prešli 1. čítaním v NR SR,
ako aj navýšená pomoc lekárom, negatívny príspevok opatrení by sa znížil z 0,6 % na 0,5 %
HDP.

•

Podľa analýzy upravených výdavkov, v roku 2022 očakávané bežné výdavky rastú o 1,8 p.b.
pomalšie ako je trendový výkon ekonomiky. Naopak, v roku 2023 rastú o 2,3 p.b. rýchlejšie.
To znamená, že kumulatívne rastú upravené bežné výdavky v rokoch 2022-2023
v súlade s trendovým vývojom ekonomiky. Výdavky v roku 2023 tak dobiehajú ich
pomalší nárast v roku 2022. Vzhľadom na výraznú potrebu konsolidácie v strednodobom
horizonte je žiadúce, aby tempo rastu (upravených bežných) výdavkov bolo nižšie ako rast
ekonomiky.

•

Na základe odhadu vývoja salda verejnej správy RRZ očakáva, že hrubý dlh môže v roku
2022 dosiahnuť úroveň 58,1 % HDP, čo by znamenalo medziročný pokles o viac ako 4 p.b.
oproti historicky najvyššej úrovni 62,2 % HDP v roku 2021. V ďalších rokoch by aj vplyvom
odhadovanej výraznej inflácie a postupného znižovania hotovostnej rezervy klesol a na
konci roku 2025 by dosiahol 56,7 % HDP. Vzhľadom na postupný pokles hraníc sankčných
pásiem by to znamenalo, že dlh bude zotrvávať nad horným limitom dlhovej brzdy
o takmer 5 p.b. v roku 2025. Čistý dlh by dosiahol na konci roku 2022 úroveň 48,0 % HDP.
Vzhľadom na chýbajúce konsolidačné opatrenia RRZ na konci strednodobého horizontu
(koniec roku 2025) predpokladá postupný nárast čistého dlhu v porovnaní s rokom
2022 na úroveň 51,8 % HDP. Nové trvalé opatrenia vlády zvyšujú dlh v období do roku 2025
o 3,4 p.b.

•

Dlhodobá udržateľnosť sa odhaduje v pásme vysokého rizika a pre jej dosiahnutie
by bolo potrebné zvýšiť príjmy a/alebo znížiť výdavky v objeme viac ako 6,4 mld. eur
(5,2 % HDP). Časť tohto stavu je spôsobená externými faktormi, najmä v dôsledku ruskej
agresie na Ukrajine a energetickej krízy, ktoré ku zhoršeniu udržateľnosti prispeli 0,7 %
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HDP. K zhoršeniu udržateľnosti o 0,7 % HDP prispieva aj zavedenie automatického vstupu
do druhého piliera, ktoré však Rada hodnotí pozitívne4.
Po očistení o uvedené faktory sa dlhodobá udržateľnosť verejných financií zlepší
o 0,1 % HDP. Najvýznamnejšie k jej zlepšeniu prispieva dôchodková reforma (1 % HDP) a
predpokladané úspory samospráv (0,3 % HDP). Zvyšné opatrenia vlády udržateľnosť naopak
zhoršujú o 1,2 % HDP. Rada preto poukazuje na to, že bez dôchodkovej reformy predložený
rozpočet verejnej správy má negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť, vzhľadom
na to, že úspory z dôchodkovej reformy sa prejavia za horizontom rozpočtu.

4

5

•

V strednodobom horizonte by mala byť podľa RRZ naďalej hlavným cieľom vlády
stabilizácia dlhu a vytvorenie predpokladov pre jeho ďalšie znižovanie prostredníctvom
zníženia deficitu pod hranicu 3 % HDP a zníženie vysokého rizika dlhodobej
udržateľnosti bezpečne do pásma stredného rizika.

•

Rada pozitívne hodnotí vytýčenie rozpočtových cieľov – zníženie deficitu na úroveň
2,7 % HDP do roku 2025. Dosiahnutie tohto cieľa by vytvorilo podmienky na znižovanie
(čistého) dlhu a dlhodobá udržateľnosť verejných financií by sa mohla zlepšiť o 1,4 %
HDP do pásma stredného rizika (ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti 3,8 % HDP). To by
odstránilo trvalý negatívny vplyv ruskej agresie na verejné financie. Pre dosiahnutie oboch
odporúčaných cieľov do roku 2025 by bolo podľa RRZ potrebné vierohodným
spôsobom špecifikovať dodatočné konsolidačné opatrenia na úrovni približne 2 %
HDP.

•

Tým, že sa odďaľuje zavádzanie výdavkových limitov, limity nebudú vyžadovať, aby
opatrenia (ktoré zhoršujú saldo) prijaté do schválenia limitov boli prefinancované trvalým
spôsobom. Tým sa celková úroveň výdavkov pre roky 2024 a 2025 zvýšila v porovnaní so
scenárom, ak by boli limity prijaté na začiatku rozpočtového procesu. Vládny cieľ deficitu
vo výške 2,7 % HDP pre rok 2025 by bol v súlade s limitmi za predpokladu platnosti
Radou navrhovanej metodiky. Pre rok 2023 by v prípade pozitívneho rastu
ekonomiky výdavkové limity vyžadovali štrukturálnu konsolidáciu v objeme 0,2 %
HDP namiesto 0,5 % HDP z dôvodu prijatia legislatívy zlepšujúcej dlhodobú
udržateľnosť nad rámec vplyvov rozpočtu. V prípade poklesu HDP sa výdavkové
limity neuplatňujú.

•

Okrem samotných domácich investícií, ktoré v posledných rokoch prešli reformou
„nulového štartovacieho rozpočtu“, princíp Hodnoty za peniaze by sa mal intenzívnejšie
aplikovať aj na iné hospodárske politiky5.

Nakoľko ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa pozerá na 50 rokov a pozitíva z titulu nižších nárokov na 1. pilier
dotknutých osôb budú nabiehať z väčšej časti až za týmto horizontom (a výpočet na 50 ročnom horizonte ich teda
ignoruje), ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti odhaduje zhoršenie na úrovni 0,7 % HDP. Ak by sa zohľadnil dlhší
horizont vplyv na udržateľnosť by bol nižší.
MF SR, resp. ÚHP momentálne hodnotí všetky investičné projekty ministerstiev a ich organizácii nad 1 mil. eur
bez ohľadu na zdroj financovania. Hodnotenie menších projektov nad 1 mil. eur sa zaviedlo na konci roka 2020 v
uznesení Vlády SR (UV-22129/2020) a oproti veľkým projektom je výrazne zjednodušené.
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2 Fiškálny rámec
Vláda predstavila návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025, ktorý je zostavený v súlade
s deklarovanými rozpočtovými cieľmi iba v roku 2023, nie v ďalších rokoch. V rozpočte
opätovne chýba informácia o konkrétnych konsolidačných opatreniach na dosiahnutie cieľov
stanovených na roky 2024 a 2025. Hlavné ciele návrhu rozpočtu pre rok 2024 a 2025
nezohľadňujú potrebu plnenia najprísnejších sankcií ústavného limitu na dlh, tzv. dlhovej brzdy
(Box 1).
Tab 1: Porovnanie očakávaného salda a dlhu v návrhu RVS s odhadom RRZ (v % HDP)
Saldo v NRVS 2023-2025 (ciele vlády)*
Hrubý dlh v NRVS 2023-2025 (ciele vlády)
1. Saldo rozpočtu NRVS 2023-2025
2. Saldo rozpočtu podľa odhadu RRZ
rozdiel (2-1)
3. Hrubý dlh rozpočtu NRVS 2023-2025
4. Hrubý dlh rozpočtu podľa odhadu RRZ
rozdiel (4-3)
p.m. Horný limit dlhu v ústavnom zákone

2021
-5,5
62,2
-5,5
-5,5
0,0
62,2
62,2
0,0
56,0

2022
-5,0
59,8
-5,0
-3,5
1,5
59,8
58,1
-1,7
55,0

2023
-6,4
59,0
-6,4
-5,6
0,9
59,0
56,3
-2,7
54,0

2024
-3,4
58,5
-4,3
-4,6
-0,3
59,4
57,0
-2,4
53,0

2025
-2,7
56,8
-4,1
-4,8
-0,7
59,0
56,7
-2,3
52,0

* Návrh rozpočtového plánu 2023 obsahuje na rok 2024 dva ciele: 1) vyrovnané saldo, ktorý formálne dodržuje aktuálne platné
sankcie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a 2) deficit 3,4 % HDP, ktorý podľa MF SR predpokladá štrukturálnu
konsolidáciu o 0,5 % HDP v zmysle pravidiel Paktu stability a rastu a je z hľadiska potrebnej veľkosti opatrení viac realistický.
Zdroj: MF SR, RRZ

Box 1: Návrh rozpočtu a dlhová brzda
Z dôvodu predpokladanej výšky hrubého dlhu za rok 2022 prekračujúcej najvyššie sankčné pásmo
a ukončenia dvojročnej výnimky z uplatňovania sankcií tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma
sankcii pre novú vládu dňa 5. mája 2023, by vláda po tomto termíne bola povinná viazať 3 % vybraných
výdavkov štátneho rozpočtu a bezodkladne by mala požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery.
Zároveň by na rok 2024 mala pripraviť návrh rozpočtu verejnej správy s vyrovnaným saldom
a nerastúcimi výdavkami. Vláda nedeklarovala spôsob, ako sa s uvedenými sankciami plánuje
vysporiadať, ak by dlh za rok 2022 bol na odhadovanej úrovni.
Dlh za rok 2022 ešte nebol zverejnený a teda tieto sankcie nenadobudli účinnosť. Vláda by dlh
teoreticky mohla znížiť pod 5. sankčné pásmo výrazným znížením hotovostnej rezervy, aj keď to
nepredpokladáme za pravdepodobné. V parlamente sa však stále prerokúva modernizácia ústavného
zákona, ktorá by prepojila výdavkové limity a dlhovú brzdu. Tá by spustila najprísnejšiu sankciu len za
predpokladu, že by vláda nekonsolidovala podľa zákona vyžadovaný objem.
RRZ pre účely tohto materiálu prijala technický predpoklad, keď vo svojich odhadoch salda
a dlhu tiež neuvažuje s povinnosťou dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu v roku 2024.
Splnenie najprísnejších sankcií dlhovej brzdy by spôsobilo podľa Rady neprimerané a z ekonomického
pohľadu nevhodné utlmenie ekonomického rastu s príliš veľkým negatívnym vplyvom na životnú
úroveň obyvateľstva6. Riešením aktuálnej situácie nie je podľa RRZ len formálne splnenie
platných pravidiel, prípadne ich priame obchádzanie, ale ich primeraná úprava v podobe
schválenia navrhnutej novely ústavného zákona. Je dôležité, aby dlhová brzda bola kredibilná
a teda reflektovala aktuálny stav verejných financií a ekonomický vývoj. Namiesto okamžitej prudkej
6

Odhadované makroekonomické vplyvy dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu sú ilustrované v časti 4.1.
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konsolidácie by mala vyžadovať viacročné postupné trvalé zlepšovanie stavu verejných financií a bola
tak zosúladená s výdavkovými limitmi.

Na základe v súčasnosti známych informácií a predpokladu, že vláda neprijme dodatočné
opatrenia (aj v dôsledku prípadných účinkov sankcií dlhovej brzdy), deficit verejnej správy sa
podľa odhadov Rady zhorší z úrovne 3,5 % HDP v roku 2022 na 4,8 % HDP v roku 2025.
Úroveň deficitu odhadovaná Radou je v roku 2023 nižšia o 0,9 % HDP ako je tá rozpočtovaná
vládou. Z tohto pohľadu je možné hodnotiť predložený rozpočet na najbližší rok ako
realistický, aj napriek tomu, že v rámci štruktúry rozpočtu boli identifikované negatívne riziká
aj pozitíva v niektorých položkách.
Pokrízové znižovanie štrukturálneho deficitu smerom k vyrovnanému rozpočtu si vyžaduje
niekoľkoročný ambiciózny konsolidačný plán s opatreniami7, ktorý vláda v návrhu
rozpočtu nepredstavila a chýba v rozpočte už tretí rok za sebou. Nutnosť konsolidácie je
umocnená potrebou zastaviť ďalší nárast historicky najvyšších úrovní čistého dlhu, vytvorenie
podmienok pre jeho ďalšie znižovanie, ako aj potrebou zásadnejšie znížiť riziko dlhodobej
udržateľnosti, ktoré je v súčasnosti na hranici stredného a vysokého rizika napriek schváleniu
dôchodkovej reformy s výrazným pozitívnym vplyvom. Prípadné dosiahnutie vládou cieleného
deficitu na úrovni 2,7 % HDP v roku 2025 by vytvorilo podmienky na znižovanie dlhu8 a mohlo
by zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 1,4 % HDP do pásma stredného rizika
(ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti 3,8 % HDP). To by odstránilo trvalý negatívny vplyv ruskej
agresie na verejné financie.
V strednodobom horizonte do roku 2025 by malo byť podľa RRZ hlavným cieľom vlády
zníženie deficitu pod hranicu 3 % HDP a zníženie vysokého rizika dlhodobej
udržateľnosti bezpečne do pásma stredného rizika. Napriek prudkému spomaleniu
ekonomiky z dôvodu energetickej krízy, ktorá tak bude v rokoch 2023 a 2024 fungovať pod
svojim potenciálom, prostriedky, ktoré sú k dispozícii z európskych zdrojov, pomáhajú najmä
v roku 2023 kompenzovať tieto negatívne dopady. Cieľom vlády by tak nemalo byť realizovanie
štrukturálne expanzívnej politiky v roku v roku 2023, ale dočasnými a jednorazovými
opatreniami tlmiť dôsledky krízy pri súčasnom definovaní jasnej strednodobej konsolidačnej
stratégie.
Dosiahnutie týchto cieľov však komplikuje predpokladané výrazné uvoľnenie fiškálnej
politiky v roku 2023. V rokoch 2024 a 2025 vláda nepodložila dosiahnutie cieľov žiadnymi
opatreniami, resp. uviedla opatrenia, ktoré RRZ nepovažuje za realisticky trvalé (napr. dočasné
zníženie investícií mimo obrany, nezvyšovanie platov vo verejnom sektore a pod.). Na splnenie
vládou stanoveného cieľa v roku 2025 tak chýbajú podľa RRZ opatrenia vo výške 2,2 % HDP.
V prípade účinnosti sankcií dlhovej brzdy by úsporné opatrenia v roku 2024 museli dosiahnuť
až 4,6 % HDP.

7

8

Návrh rozpočtu uvažuje na roky 2024 a 2025 so zlepšením štrukturálneho salda vo výške 0,5 % HDP ročne bez
špecifikovania veľkej časti (0,9 % HDP a 1,4 % HDP) potrebných opatrení.
Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády je dosiahnutie štrukturálneho prebytku vo výške 0,5 % HDP.
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2.1 Konsolidačné úsilie vlády
Štrukturálny deficit, ktorý je očistený o vplyv výkyvov ekonomického vývoja a iných
jednorazových a dočasných opatrení, dosiahne 2,4 % HDP v roku 2022 a oproti roku 2021 sa tak
zhorší o 1 % HDP. V roku 2023 sa prehĺbi o dodatočné 1 % HDP na úroveň 3,3 % HDP. V ďalších
dvoch rokoch sa zvýši blízko úrovne 4 % HDP. Počas nasledujúcich troch rokov (2023-2025)
sa tak celkovo zhorší o 1,4 % HDP (porovnanie s odhadmi iných inštitúcií je v boxe 1).
Na posúdenie toho, do akej miery je odhadovaná zmena štrukturálneho salda ovplyvnená
opatreniami vlády resp. inými externými faktormi, je potrebné porovnať jeho vývoj so scenárom
nezmenených politík (NPC scenár zostavený RRZ9). Štrukturálny deficit by sa bez zásahov
vlády zhoršil do roku 2025 celkovo iba o 0,1 % HDP v porovnaní s rokom 202210.
Trvalé opatrenia podľa odhadu RRZ prispievajú v rokoch 2022 až 2025 k prehlbovaniu
deficitu kumulatívne o 0,6 % HDP. Čistý príspevok opatrení11 k trvalej zmene salda VS bude
v roku 2023 negatívny vo výške až 1,6 % HDP hlavne kvôli prijatej legislatíve, čo však
čiastočne vykompenzuje vývoj v ďalších dvoch rokoch (zlepšenie o 0,5 % resp. o 0,2 % HDP).
Medzi najvýznamnejšie opatrenia zvyšujúce deficit v strednodobom horizonte patria výdavky na
tzv. rodinný balíček, zavedenie rodičovského dôchodku, opatrenia v rezorte zdravotníctva
(najmä zvyšovanie miezd nad rámec platového automatu) a zvyšovanie miezd v štátnej správe
a pedagogickým zamestnancom podľa dohodnutých kolektívnych zmlúv (nad rámec rastu
platov v súkromnom sektore). Podstatný vplyv opatrení zlepšujúcich deficit súvisí
s predpokladom RRZ, že samosprávy vykompenzujú výpadky príjmov z dôvodu legislatívnych
zmien a nárast výdavkov trvalými úsporami v prevádzkových výdavkoch (príspevok o,3 p.b.).
Tab 2: Zmena štrukturálneho salda VS podľa RRZ (ESA2010, %HDP)
1. Saldo verejnej správy
2. Cyklická zložka
3. Jednorazové efekty

2021
-5,5
-0,3
-3,8

2022
-3,5
0,3
-1,5

4. Štrukturálne saldo (1-2-3)*

-1,4

-2,4

5. Zmena štrukturálneho salda (Δ4)/ Fiškálny kompakt*
6. Saldo verejnej správy v NPC scenári
7. Štrukturálne saldo v NPC scenári
8. Zmena štrukturálneho salda v NPC scenári
9. Iné faktory (p.m.)**
10. Veľkosť opatrení (1-6)
11. Konsolidačné úsilie po zohľadnení iných faktorov (5-8-9)
p.m. iné faktory (medziročné vplyvy, rozdiel oproti NPC scenáru):
- Opatrenie bez vplyvu na dlhodobú udržateľnosť

1,4

-1,0

9

10

11

0,3***

2023
-5,6
-0,4
-1,9

2024
-4,6
-0,4
-0,4

2025
-4,8
-0,4
-0,7

-3,3

-3,8

-3,7

-1,0
-1,5
-1,2
0,8
-0,1
-4,0
-1,6
-0,1
0,0

-0,5
-2,9
-2,1
-0,9
-0,1
-1,7
0,5
-0,1
0,0

0,1
-3,2
-2,1
0,0
-0,1
-1,6
0,2
-0,1
-0,1

Za predpokladu, že by vláda neprijala žiadne nové opatrenia po roku 2021, verejné financie by sa vyvíjali podľa
existujúcej legislatívy a rozpočtové položky by boli determinované výlučne makroekonomickým vývojom.
Podrobnejšie k NPC scenáru RRZ v kapitole 2.3 a v prílohe č. 6.
Mimoriadne investície v obrane sú v NPC scenári zahrnuté rovnako ako v odhade RRZ (sú v rovnakej výške
a zaradené medzi jednorazové vplyvy), čo znamená, že neovplyvňujú ukazovateľ konsolidačné úsilie vlády.
Ukazovateľ konsolidačné úsilie vlády sa viaže výlučne na príspevok vládnych opatrení k trvalej zmene
hospodárenia verejnej správy. Jeho podrobný popis je uvedený v diskusnej štúdii RRZ č. 02/2014: Ako merať
konsolidáciu vo verejných financiách.

www.rrz.sk

12

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2023 až 2025 – analytický dokument
(november 2022)

- PPP projekty
- Úrokové náklady

0,0
-0,2

0,0
-0,1

0,0
0,0

* Ide o výpočet štrukturálneho salda a jeho zmeny podľa metodiky hodnotenia pravidla vyrovnaného
Zdroj: metodika RRZ
rozpočtu (Fiškálny kompakt).
** Iné faktory predstavujú vplyvy, ktoré sa štandardne (medzinárodne) nezohľadňujú pri výpočte štrukturálneho salda, najmä kvôli
ich špecifickosti pre každú krajinu. V záujme čo najvernejšieho vyčíslenia skutočného úsilia vlády ich však RRZ zohľadňuje.
*** Ide o odhad, ktorý vznikol porovnaním vývoja štrukturálneho salda v NPC scenári vychádzajúcom zo skutočnosti roku 2021 pri
najaktuálnejšej makroekonomickej prognóze RRZ (štrukturálny deficit 2,6 % HDP v roku 2022) a aktuálnym odhadom RRZ
(štrukturálny deficit 2,4 % HDP v roku 2022).

Box 2: Porovnanie salda VS a štrukturálneho salda VS v rokoch 2021 až 2025
Nižšie umiestnené grafy prezentujú saldo VS a odhady štrukturálneho salda VS v rokoch 2021 až 2025
rôznych inštitúcií: EK (jesenná prognóza 12), MMF (World economic outlook z októbra 2022),
OECD(Economic outlook z júna 2022), NBS, RRZ a MF SR (Návrh rozpočtu VS na roky 2023-2025).
Vzniknuté rozdiely v prípade štrukturálneho salda sú spôsobené inou výškou odhadovaného deficitu,
odlišným odhadom veľkosti cyklickej zložky (produkčnej medzery) a zohľadnenými jednorazovými
vplyvmi. Štrukturálne saldo bude v nasledujúcom období dosahovať relatívne vysoké záporné hodnoty.
Graf 1: Saldo VS v rokoch 2021 až 2025
(ESA2010, % HDP)*

Graf 2: Štrukturálne saldo VS v rokoch 2021
až 2025 (ESA2010, % HDP)*

* Odhady RRZ a MF SR sú k dispozícii do roku 2025. Prognóza NBS (P3Q), MMF a EK pokrýva horizont do roku 2024,
prognóza OECD do roku 2023. Štrukturálne saldo v odhade NBS nemá zahrnuté v rámci jednorazových vplyvov covidopatrenia (nakoľko nespĺňajú klasifikáciu jednorazových vplyvov v zmysle definície ESCB).
Zdroj: RRZ, MF SR. NBS. MMF, OECD, EK
Zdroj: RRZ, MF SR. NBS. MMF, OECD, EK

2.2 Tempo rastu výdavkov
RRZ odhaduje, že tempo rastu bežných výdavkov13 sa v roku 2022 mierne zrýchli oproti
predchádzajúcemu roku. Úroveň strednodobého nominálneho14 potenciálneho rastu však
neprekročí, čo súvisí aj s tým, že nárast inflácie v priebehu roku 2022 sa vo významnej časti
výdavkových položiek prejaví až s ročným oneskorením.

12
13

14

Prognóza EK v roku 2024 vychádza z tzv. scenára nezmenených politík.
Ide o alternatívny prepočet rastu výdavkov, ktorý začala používať Európska komisia vo svojich hodnoteniach.
Výdavky VS sa očisťujú o úrokové náklady, jednorazové a cyklické výdavky, prípadne EÚ prostriedky. Rovnaký
postup sa uplatňuje a sleduje na úrovni bežných výdavkov.
Ide o priemer 10-ročného rastu potenciálu ekonomiky vyjadrený cez deflátor HDP.
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V roku 2023 sa očakáva výrazné zrýchlenie rastu bežných výdavkov a to vo výške 16,0 %,
čo prispeje k zhoršeniu štrukturálneho salda. Pod tento vývoj sa budú podpisovať viaceré
faktory. Rast cenovej hladiny sa automaticky premietne do nárastu výdavkových položiek, ktoré
sú priamo naviazané na jej vývoj (dôchodky a dávky). Dohodnutá valorizácia miezd štátnych
zamestnancov a zdravotníkov zvýši kompenzácie. Výdavky budú navyšovať aj prijaté opatrenia
vlády v roku 2022 (zavedenie rodičovského dôchodku a implementácia tzv. rodinného balíčka).
V ďalšom období tempo rastu bežných výdavkov spomalí najmä vplyvom
predpokladanej konsolidácie v samosprávach a bude sa pohybovať pod úrovňou
strednodobého rastu ekonomiky.
V roku 2022 očakávané bežné výdavky rastú o 1,8 p.b. pomalšie ako je trendový výkon
ekonomiky. Naopak, v roku 2023 rastú o 2,3 p.b. rýchlejšie. To znamená, že kumulatívne rastú
upravené bežné výdavky v rokoch 2022-2023 takmer v súlade s trendovým vývojom
ekonomiky. Výdavky v roku 2023 tak dobiehajú ich pomalší nárast v roku 2022. Vzhľadom na
výraznú potrebu konsolidácie v strednodobom horizonte je žiadúce, aby tempo rastu
(upravených bežných) výdavkov bolo nižšie ako rast ekonomiky.
Tab 3: Rast upravených výdavkov (z národných zdrojov, v %)
2021

2022

2023

2024

2025

kum.
2022-2023

1. Tempo rastu upravených bežných výdavkov (bez EÚ)

6,0

7,6

16,0

7,1

5,6

24,9

2. Tempo nominálneho strednodobého rastu pot. produktu

4,7

9,5

13,7

8,2

7,0

23,9

3. rozdiel (1-2)

1,3

-1,8

2,3

-1,2

-1,4

0,9

Zdroj: RRZ, Eurostat

2.3 Konsolidačné opatrenia
Veľkosť a štruktúru opatrení zahrnutých v návrhu rozpočtu vrátane rizík identifikovaných RRZ
možno posúdiť voči scenáru nezmenených politík (NPC scenár) zostaveného RRZ. Východiskom
NPC scenára je odhad deficitu verejnej správy RRZ (bez nových opatrení) v roku 2022 vo výške
2,6 % HDP.
Tab 4: Veľkosť opatrení v odhade salda RRZ oproti NPC scenáru (% HDP)
2022

2023

2024

2025

1. NPC saldo VS

-2,6

-1,5

-2,9

-3,2

2. Odhad salda VS (po zohľadnení rizík RRZ)

-3,5

-5,6

-4,6

-4,8

3. Veľkosť opatrení (2-1)

-0,9

-4,0

-1,7

-1,6

- opatrenia s dočasnými vplyvmi

-0,5

-1,9

0,0

0,0

- trvalé opatrenia

-0,4

-2,0

-1,4

-1,3

- zmena úrokových nákladov (kvôli opatreniam)

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

Pozn.: odhad roku 2022 bol východiskom zostavenia NPC scenára.

Zdroj: RRZ

Podľa odhadu RRZ návrh rozpočtu predpokladá opatrenia (vrátane krytia
identifikovaných rizík), ktoré zhoršujú saldo oproti NPC scenáru o 4,0 % HDP v roku
2023. Na tomto zhoršení sa v roku 2023 približne polovičnou mierou podieľajú dočasné
opatrenia najmä súvisiace s kompenzáciou vysokých cien energií ovplyvňujúce sociálne
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transfery a subvencie (grafy 3 a 4). Druhú polovicu tvoria opatrenia s trvalým vplyvom najmä
v oblasti sociálnych transferov (tzv. rodinný balíček, rodičovský dôchodok), mzdových výdavkov
(platy v štátnej správe, pedagogickí zamestnanci, zdravotníci) a v investíciách.
V rokoch 2024 a 2025 zhoršenie oproti NPC scenáru predstavuje 1,7 % HDP, resp. 1,6 %
HDP. V týchto rokoch sa na rozdiel od roku 2023 nepredpokladajú žiadne dočasné
kompenzačné opatrenia. Zároveň sa vo väčšej miere začnú prejavovať úsporné opatrenia
v samosprávach, ktoré sa podľa predpokladov RRZ dotknú najmä investícií a výdavkov na
medzispotrebu.
Graf 3: Vplyv opatrení zapracovaných v odhade
salda VS RRZ oproti NPC scenáru (% HDP)

Graf 4: Príspevky opatrení v jednotlivých
rokoch (bez jednorazových opatrení) (%
HDP)

Pozn.: (+) zlepšuje saldo, (-) zhoršuje saldo VS
* príspevok sociálnych transferov v sebe zahŕňa náklady na financovanie rodičovského dôchodku vo výške 0,2 % HDP v roku 2023
a 0,6 % HDP kumulatívne v rokoch 2024 a 2025
Zdroj: RRZ

Tab 5: Zoznam opatrení zahrnutých v odhade RRZ (vplyvy voči NPC, mil. eur)
1. Celkový vplyv (2+3+4)
- v % HDP
2. Trvalé opatrenia
- v % HDP
Tzv. rodinný balíček
Novela I. piliera (najviac rodičovský dôchodok)
Opatrenia v zdravotníctve (vr. navyšovania miezd)
Valorizácia miezd - nové kolektívne zmluvy
Znížená DPH - nájomné bývanie
Zrušenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov
Prísp. na opatrov. (zvýšenie prísp. poberateľom-dôchodcom)
Otcovská dovolenka
Zvýšenie investícií cen. vlády nad rámec 4-ročného priemeru
Predpoklad o konsolidácii v samosprávach
Ostatné
3. Opatrenia s dočasnými vplyvmi
- v % HDP
Vyplatenie „14. dôchodku“
Opatrenia na riešenie pandémie

www.rrz.sk

2022

2023

2024

2025

-984
-0,9
-424
-0,4
-161
0
0
-229
0
0
0
-4
0
0
-29
-559
-0,5
-208
0

-5 005
-4,0
-2 435
-2,0
-1 291
-252
-255
-193
-80
-74
-79
-28
-165
104
-123
-2 351
-1,9
0
-188

-2 241
-1,7
-1 904
-1,4
-1 212
-263
-216
-211
-82
-56
-85
-26
-58
419
-115
0
0,0
0
0

-2 261
-1,6
-1 894
-1,3
-978
-393
-198
-228
-87
-58
-93
-24
-118
440
-156
0
0,0
0
0
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Opatrenia súvisiace s vojnou na Ukrajine
Jednorazové kompenzačné opatrenia
Opatrenia súvisiace s cenami energií
4. Zmena úrokových nákladov
- v % HDP

0
-141
-210
-1
0,0

-75
0
-2 088
-219
-0,2

0
0
0
-337
-0,3

0
0
0
-367
-0,3
Zdroj: RRZ

2.4 Vplyv návrhu rozpočtu na dlh verejnej správy
Odlišný odhad salda verejnej správy v rokoch 2022 až 2025 v porovnaní s cieľmi vlády a návrhom
rozpočtu sa premietne aj do odhadu vývoja hrubého dlhu (tabuľka 6). RRZ, podobne ako
prognóza MF SR v návrhu rozpočtového plánu15, očakáva, že sa podiel dlhu na HDP zníži
v roku 2022 pod úroveň 60 %. Na konci roku 2022 podľa RRZ dosiahne 58,1 % HDP.
V strednodobom horizonte by sa hrubý dlh verejnej správy mal ďalej mierne znížiť
na 56,7 % HDP na konci roku 2025. Rozdiely voči prognóze MF SR spôsobuje takmer v plnej
miere odlišný odhad salda verejnej správy v porovnaní s návrhom rozpočtu.
Čistý dlh by pri týchto predpokladoch o vývoji likvidných finančných aktív dosiahol na konci
roku 2022 úroveň 48,0 % HDP. Vzhľadom na chýbajúce konsolidačné opatrenia RRZ na konci
strednodobého horizontu (koniec roku 2025) predpokladá postupný nárast čistého dlhu
v porovnaní s rokom 2022 na úroveň 51,8 % HDP.
Tab 6: Predpoklady vývoja dlhu verejnej správy (mil. eur)
1. Prognóza hrubého dlhu VS (NRVS 2023-2025)
- v % HDP
2. Dodatočná zmena dlhu podľa RRZ:
- úprava prognózy o rozdielne predpoklady
MF- SR*
riziká a zdroje ich krytia s vplyvom na saldo VS

2019
45 306
48,0

2020
55 023
58,9

45 306
48,0
40 685
43,1
0,32
2,62
58,0
4,9

55 023
58,9
45 712
48,9
0,06
2,44
57,0
10,0

- zmeny v hotovosti (emitované dlhopisy)
- oddlžovanie v zdravotníctve
- zmena dlhu ostatných subjektov VS
- zmena dlhu z vkladov (mimo VS, kolaterál)
a EFSF
- dodatočné hotovostné úrokové náklady
3. Hrubý dlh VS po zohľadnení rizík (RRZ)
- v % HDP
4. Čistý dlh VS po zohľadnení rizík (RRZ)
- v % HDP
p.m.1 Výnos 10-ročného št. dlhopisu (VpMP, 09/2022)
p.m.2 Implicitná úroková sadzba
p.m.3 Horný limit dlhu v ústavnom zákone
p.m.4 Likvidné finančné aktíva (% HDP)

2021
2022
2023
2024
61 267 64 852 72 115 77 319
62,2
59,8
59,0
59,4
-1 584
-787
669
0
0
0
-1 584
-758
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19
-19
0
-9
-32
61 267 63 268 69 745 75 618
62,2
58,1
56,3
57,0
49 824 52 282 60 953 67 438
50,6
48,0
49,2
50,9
-0,06
1,74
2,98
3,39
1,96
1,85
2,02
2,31
56,0
55,0
54,0
53,0
11,6
10,1
7,1
6,2

2025
81 858
59,0
1 389
-8
1 440
0
0
0
-35
-7
81 546
56,7
74 472
51,8
3,62
2,51
52,0
4,9

* Rozdiely spočívajú najmä v presnejšom zahrnutí hotovostných príjmov a výdavkov spojených s emisiou štátnych dlhopisov
v porovnaní s emisným plánom dlhu.
Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, RRZ

15

MF SR v korigovanej verzii Návrhu rozpočtového plánu na rok 2023 opravilo pôvodnú prognózu hrubého dlhu
(uvedenú aj vo vládou schválenom návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025) približne o 2 perc. body nahor. V tomto
materiáli sa prognóza RRZ porovnáva už voči upravenej prognóze dlhu MF SR.
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V porovnaní s rokom 2021 by sa podiel hrubého dlhu na HDP mal do konca roku 2025
znížiť celkovo o 5,5 p.b. K poklesu hrubého dlhu v odhade RRZ prispieva najvýraznejšie na
celom časovom horizonte vysoký rast nominálneho HDP, práve v dôsledku vysokej inflácie. Len
samotný rast nominálneho HDP medzi rokmi 2022 a 2025 k poklesu dlhu v odhade RRZ
prispieva kumulatívne s príspevkom až 21,1 p.b. Po očistení o vplyv narastajúcich úrokových
nákladov (4,5 p.b.) príspevok rastu HDP dosiahne 16,6 p.b. K poklesu dlhu bude prispievať aj
postupné rozpúšťanie naakumulovanej hotovostnej rezervy, a to o 2,7 p.b.
Opačný vplyv na vývoj dlhu v období medzi rokmi 2022 a 2025 bude mať kumulatívny vplyv
primárnych deficitov (spolu 13,9 p.b.). Najsilnejšími faktormi vplývajúcimi na vývoj dynamiky
hrubého dlhu v rokoch 2022-2025 tak bude inflačný efekt vysokého rastu nominálneho HDP
a deficitné hospodárenie VS.
Graf 5: Príspevky k medziročnej zmene dlhu v odhade RRZ (p.b.)

Pozn.: * ide najmä o vplyv vývoja hotovosti na účtoch verejnej správy

Zdroj: RRZ

Ak by sa po roku 2021 neprijímali žiadne nové opatrenia a udržiavala by sa hotovostná rezerva
potrebná na pokrytie záväzkov štátu na najbližšie 4 mesiace, podiel hrubého dlhu na HDP by sa
znížil z 58,1 % HDP na konci roku 2022 na 47,9 % HDP na konci roku 2025. V porovnaní
s prognózou zo základného scenára RRZ by tak bol podiel dlhu na HDP v scenári nezmenených
politík nižší o 8,8 p.b. Tento výrazný rozdiel medzi základným scenárom a scenárom
nezmenených politík spôsobuje najmä veľkosť prijatých opatrení v návrhu rozpočtu (ide najmä
o trvalé opatrenia v oblasti rodinnej politiky, dôchodkov a miezd a v menšej miere aj
jednorazové opatrenia, ktoré súvisia s kompenzáciami dôsledkov energetickej krízy a vysokej
inflácie), ako aj vysoká úroveň naakumulovanej hotovostnej rezervy. Bez vplyvu trvalých
opatrení a pri nižšej úrovni hotovostnej rezervy by bol podiel dlhu na HDP nižší o 7,0
p.b.
K poklesu dlhu v základnom scenári RRZ voči roku 2022 prispieva vývoj v NPC scenári a to
kumulatívne o 10,2 p.b. Naopak k nárastu dlhu prispievajú opatrenia vlády zapracované v návrhu
rozpočtu na roky 2023 až 2025 (kumulatívne vo výške 5,3 p.b., z toho vplyv jednorazových
opatrení dosahuje 1,9 p.b.), riziká identifikované RRZ vo vládnom návrhu rozpočtu (kumulatívny
príspevok vo výške 1,0 p.b.) a vplyv pohybov hotovostnej rezervy štátu vrátane rozdielov medzi
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hotovostnými a akruálnymi tokmi (kumulatívne o 2,5 p.b.). Celkovo tak nové trvalé
opatrenia vlády zvyšujú dlh v danom časovom horizonte o 3,4 p.b.
Graf 6: Porovnanie prognózy dlhu RRZ
v základnom scenári s NPC scenárom (% HDP)

Graf 7: Príspevky k medziročnej zmene dlhu
v odhade RRZ – základný scenár (p.b.)

Graf 6: NPC scenár vývoja dlhu uvažuje od roku 2023 so saldom verejnej správy z NPC scenára a s hotovostnou rezervou
pokrývajúcou záväzky (splatenie štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok, vládnych úverov a financovanie deficitu štátneho
rozpočtu) na najbližšie 4 mesiace. Pokles dlhu na konci rokov 2023 až 2025 súvisí aj s potrebou držania nižšej hotovostnej rezervy na
pokrytie záväzkov v prvých 4 mesiacoch nasledujúceho roku v porovnaní s predpokladmi prognózy.
Graf 7: Graf ukazuje príspevky k medziročnej zmene dlhu odhadovanej RRZ v základnom scenári.
Zdroj: MF SR, RRZ

2.5 Vplyv návrhu rozpočtu na čisté bohatstvo
Dlhodobý pohľad cez optiku čistého bohatstva umožní identifikovať také položky rozpočtu,
ktorých vplyv v strednodobom horizonte je odlišný ako v dlhodobom horizonte.
Prvou skupinou sú položky, ktoré majú v strednodobom horizonte pozitívny vplyv
na saldo verejnej správy, ale z dlhodobého hľadiska by mali mať pri správnom nastavení
približne neutrálny vplyv na čisté bohatstvo. Patria sem odvody do Fondu ochrany
vkladov a Garančného fondu investícií, ktoré majú pri súčasnom nastavení odvodov
relatívne malý pozitívny vplyv na saldo verejnej správy (v roku 2021 dosiahol 30 mil. eur, kým
v predchádzajúcich rokoch sa pohyboval okolo 5 mil. eur). Za predpokladu, že prostriedky by
mali slúžiť v budúcnosti na krytie rizík vo finančnom sektore, tak pri neutrálnom nastavení
príspevkov je ich vplyv na čisté bohatstvo nulový, aj keď odvody vylepšujú aktuálnu bilanciu
verejných financií16.
Druhou skupinou sú položky, ktoré môžu mať v strednodobom horizonte pozitívny alebo
neutrálny vplyv na saldo verejnej správy, pričom ich negatívne vplyvy na saldo rozpočtu
a dlh sa prejavia v dlhodobom horizonte. Ide napríklad o fungovanie dlhodobo stratových
štátnych podnikov, PPP projekty a zavedenie podpory v čase skrátenej práce.
•

16

Niektoré podniky v 100 % vlastníctve štátu (napríklad Letisko M. R. Štefánika
Bratislava, Hydromeliorácie) dosahujú pravidelne od roku 2010 stratu, pričom ani na

Na jednej strane sú evidované aktíva a na druhej strane potenciálny záväzok z budúcich plnení. V súčasnosti nie
je jasná kvantifikácia potenciálnych rizík vo finančnom sektore ani to, či ide o podmienený alebo implicitný
záväzok.
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základe plánu ich hospodárenia do roku 2025 sa nepredpokladá zmena v tomto trende.
Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná. V prípade, že štát má záujem zachovať ich
fungovanie, v budúcnosti ich bude potrebné rekapitalizovať.
•

Realizáciou PPP projektov (najmä rýchlostná cesta R1 a projekt D4/R7) dochádza
okrem úvodných nákladov spojených s jeho prípravou (najmä odkupovanie pozemkov)
aj k zvýšeniu výdavkov štátu určených na splácanie projektu (počas 30 rokov). Vo fáze
výstavby je vplyv na saldo rozpočtu a dlh nulový, na rozdiel od situácie, kedy by túto
investíciu realizoval priamo štát. Na účely vyčíslenia vplyvu na čisté bohatstvo je preto
potrebné vziať do úvahy všetky finančné toky spojené s PPP projektom, vrátane presunu
aktíva (vybudovanej diaľnice) do vlastníctva štátu po jeho splatení. Konečný vplyv
na čisté bohatstvo je tak neutrálny (alebo mierne negatívny17).

•

Od roku 2022 došlo k zavedeniu podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit.
Podpora sa bude vyplácať zo systému sociálneho zabezpečenia pri splnení
zákonom stanovených podmienok, pričom celkové odvodové zaťaženie sa nemení18. Ide
o opatrenie, ktoré by v štandardných ekonomických časoch nemalo mať takmer žiadny
vplyv na verejné financie, ale v časoch ekonomického poklesu bude spojené
s významnými dodatočnými nákladmi vynaloženými na zachovanie pracovných miest19.

Z hľadiska čistého bohatstva je dôležitý vplyv verejných financií aj na jeho ďalšie zložky, ako
napríklad ekologický dlh, prírodné bohatstvo. Z dôvodu chýbajúcej údajovej základne
a metodiky vyčíslenia sa však RRZ zatiaľ týmto zložkám vo svojom hodnotení nevenuje.

17

18

19

Závisí od celkových finančných nákladov na PPP projekt, ktoré vyplývajú z kombinácie možných úspor
z efektívnejšej výstavby a drahšieho financovania v porovnaní so situáciou, ak by investíciu realizoval priamo štát.
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.
Doložka vplyvov k uvedenému zákonu uvažuje v štandardným ekonomických časoch s výdavkami na podporu
približne vo výške 17 mil. eur (0,02 % HDP) ročne. V prípade krízy podobného rozsahu a trvania, aká nastala v roku
2020, boli celkové výdavky na podporu odhadnuté na 1,16 % HDP.
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3 Vplyv na dlhodobú udržateľnosť
Stav dlhodobej udržateľnosti v roku 2021 a 2022
RRZ v apríli 2022 konštatovala20, že verejné financie neboli ku koncu roka 2021 dlhodobo
udržateľné a ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa v scenári nezmenených politík nachádzal na
úrovni 3,8 % HDP v pásme stredného rizika. Po zohľadnení revidovaných údajov za verejné
financie (na základe štandardnej revízie v októbri 2022), vplyvu nárastu cien energií pred
vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine a zapracovaní metodických zmien21 sa ukazovateľ za rok
2021 zvýšil na 3,9 % HDP. Na udržanie hrubého dlhu verejnej správy pod hornou hranicou
bezpečného limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov tak bolo potrebné
zlepšiť saldo hospodárenia verejných financií približne o 4,2 mld. eur.

indikátor udržateľnosti (% HDP)

Graf 8: Vývoj dlhodobej udržateľnosti (% HDP)
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Ekonomický vývoj na Slovensku ovplyvnila začiatkom roku 2022 vojenská agresia Ruska na
Ukrajine a energetická kríza. Zohľadnením makroekonomických vplyvov vojny a vyvolaných
krokov vlády súvisiacich s agresiou (zvýšenie obranných výdavkov na 2 % HDP) by sa pri
najaktuálnejšom odhadovanom makroekonomickom vývoji ukazovateľ dlhodobej
udržateľnosti zvýšil na 4,6 % HDP. K zhoršeniu ukazovateľa o 0,7 p.b. v porovnaní s rokom
2021 v najväčšej miere prispel najmä nárast cien energií pre subjekty verejnej správy22 (0,5 p.b.)
a zvýšenie výdavkov na obranu (0,2 p.b.).
V priebehu roka 2022 došlo ku prijatiu viacerých opatrení s vplyvom na ukazovateľ dlhodobej
udržateľnosti, ktorý podľa aktuálneho odhadu Rady, môže ku koncu roka 2022 dosiahnuť
úroveň 5,2 % HDP, čo znamená pásmo vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti.

20
21

22

RRZ, Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2021, apríl 2022
Najvýznamnejšou zmenou bolo zohľadnenie priemerného vývoja národných investícií verejnej správy (bez EU
fondov a spolufinancovania) za posledné štyri roky namiesto ich aktuálnej výšky vo východiskovom roku
a sektorový pohľad na samosprávy, čo si v záujme zachovania ich priemernej úrovne hospodárenia vyžadovalo
zahrnutie predpokladu zníženia výdavkov v strednodobom horizonte do základného scenára.
Odhad RRZ predpokladá, že zvýšené výdavky subjektov verejnej správy v rokoch 2022 a 2023 na energie pretrvajú
v celom horizonte základného scenára. V prípade, že by došlo k ich poklesu v pomere k HDP, príspevok tohto
faktora k zhoršeniu udržateľnosti môže byť nižší.

www.rrz.sk
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Rada zároveň poukazuje na to, že približne 0,7 p.b. z tejto hodnoty ukazovateľa predstavuje
schválené zavedenie automatického vstupu do druhého piliera pre nových na trhu práce.
Toto opatrenie možno spoločne s opravou nastavenia druhého piliera ekonomicky hodnotiť
pozitívne. Negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť vyplýva z toho, že sa na 50 ročnom
horizonte23 v salde verejných financií prejavia nesymetricky najmä jeho náklady vo forme
výpadku príjmov dôchodkového systému, pričom neskoršie úspory výdavkov na dôchodky sa
zohľadňujú iba čiastočne (vzhľadom na to, že úspory sa v plnej miere prejavia až za horizontom
50 rokov). Bez vplyvu zmien v 2. pilieri by sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti zlepšil
z 4,6 % na 4,5 % HDP (vďaka dôchodkovej reforme).
Faktory vplývajúce na zmenu dlhodobej udržateľnosti medzi rokmi 2021 a 2022
Okrem už vyššie uvedeného negatívneho externého vplyvu vyvolaného dôsledkami vojny na
Ukrajine (+ 0,7 % HDP) a vplyvu automatického vstupu do druhého piliera (+ 0,7 % HDP)
prispeli ku zmene dlhodobej udržateľnosti verejných financií medzi rokom 2021 a 2022 najmä
nasledujúce faktory:
Graf 9: Vývoj dlhodobej udržateľnosti medzi rokmi 2021 a 2022 a príspevky ku zmene (% HDP)
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Dôchodková reforma I. piliera24 (-1 % HDP) by mala najvýraznejšie prispieť ku
zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti. Ide najmä o vplyvy štyroch opatrení25:

Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v Čl. 2 jasne definuje, že „dlhodobou udržateľnosťou
[je] dosiahnutie takého stavu hospodárenia Slovenskej republiky, v ktorom saldo rozpočtu verejnej správy a dlh
verejnej správy zabezpečujú, že ani očakávaná zmena príjmov verejnej správy a výdavkov verejnej správy
podľa základného scenára v najbližších 50 rokoch nespôsobí nárast dlhu verejnej správy nad horný limit dlhu
verejnej správy“. Nakoľko 50 rokov nie je dostatočne dlhá doba na komplexné posúdenie niektorých opatrení (ako
je napr. 2. pilier), Rada navrhla v rámci modernizačnej novely Ústavného zákona zmenu na 80 rokov.
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení schválená parlamentom 5.10.2022 (ČPT 972).
Rada komplexne hodnotila návrh dôchodkovej reformy, vrátane štyroch uvedených opatrení v októbri 2021.
Schválená novela zákona o sociálnom poistení sa od návrhu posudzovaného Radou zásadne nelíši, rozdiely sú
najmä v nižšej sume rodičovského dôchodku, vypustení zámeru na zvyšovanie maximálneho vymeriavacieho
základu na sociálne poistenie a zvýšení minimálnej sumy predčasného dôchodku. Závery Rady preto naďalej
platia.
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o Automatické naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života po roku
2029 (- 1,4 % HDP),
o Postupné znižovanie miery náhrady budúcich nových dôchodkov (-0,3 % HDP),
o Zavedenie rodičovského dôchodku (+0,2 % HDP),
o Zavedenie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch (+0,4 % HDP).
Dôchodková reforma zlepšuje dlhodobú udržateľnosť prevažne opatreniami,
ktorých pozitívne vplyvy sa majú prejaviť v budúcnosti (graf 10 – modrá a čierna).
Naopak, zavedenie rodičovského dôchodku a vznik nároku na predčasný dôchodok po 40
odpracovaných rokoch zvýši výdavky Sociálnej poisťovne a zhoršuje dlhodobú udržateľnosť
okamžite (graf 10 – červená a oranžová). Z tohto pohľadu je rizikové financovať okamžité
dodatočné výdavky len budúcimi postupne nabiehajúcimi úsporami, ktoré nie sú navyše
ukotvené ústavným zákonom (graf 11).
Graf 11: Dlhodobé vplyvy reformy I. piliera
na saldo VS (% HDP) - spolu
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Graf 10: Dlhodobé vplyvy reformy I. piliera
na saldo VS (% HDP) – opatrenia

Zdroj: RRZ

Rada preto dlhodobo upozorňuje na významné riziko, že hoci dôchodková reforma
formálne zlepšuje dlhodobú bilanciu dôchodkového systému, štruktúra opatrení a
rozdielna sila ich legislatívnej ochrany prinášajú významné riziká, ktoré nemusia v
konečnom dôsledku viesť k vyššie uvedenému zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti, v
krajnom prípade môže byť výsledkom zmien dokonca jej zhoršenie.
•

Druhý najvýznamnejší faktor zlepšujúci udržateľnosť verejných financií je reakcia
samospráv na nižšie príjmy (-0,3 % HDP). Tento vyplýva z predpokladu Rady, že samosprávy
budú nútené vykompenzovať výpadky príjmov a nárast výdavkov zvyšovaním tržieb a
trvalými úsporami v prevádzkových výdavkoch. Rada zároveň upozorňuje na neistotu
spojenú s týmto predpokladom.

•

Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti má tzv. rodinný balíček (+0,7 % HDP) najväčší
negatívny vplyv. Ide o súbor trvalých opatrení cielený na rodiny s deťmi, konkrétne
finančný príspevok na podporu voľnočasových aktivít detí, zvýšenie prídavku na dieťa a
zmenu daňového bonusu na dieťa26.

26

Rada ku prvému návrhu pripravila komplexnú kvantifikáciu v júni 2022. Na základe žiadosti prezidentky bolo
v polovici júna zaslané stanovisko Rady. Zároveň bolo Radou v novembri 2022 vypracované stanovisko Amicus
Curiae ku konaniu pred Ústavným súdom SR iniciovaným prezidentkou SR.
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4 Makroekonomický vývoj a vplyv na rozpočet
Rada v septembri 2022 zverejnila svoju aktuálnu makroekonomickú prognózu na obdobie rokov
2023 až 2025. Tá tvorila aj základ pre posúdenie prognózy Výboru pre makroekonomické
prognózy (VpMP) ako realistickej27. Ekonomika SR zaznamenala na prelome rokov 2021 a 2022
zvýrazňujúce sa inflačné tlaky, ktoré boli následne umocnené agresiou Ruska na Ukrajine
a súvisiacimi výraznými nárastmi cien energií. Zatiaľ čo v prvej polovici tohto roka ekonomika
ešte benefitovala z post-covidového oživenia, od druhého polroka by sa mali prejavovať
nepriaznivé vplyvy vysokej inflácie. Reálna spotreba domácností by mala klesať kvôli zaostávaniu
rastu miezd za infláciou. Podobný problém sa vyskytuje aj v zahraničí, čo oslabí našu exportnú
výkonnosť. Firmy budú v prostredí oslabeného dopytu a vysokých výrobných nákladov odkladať
investície. Rast reálneho HDP tak bude pod tlakom. V tomto roku by mal dosiahnuť 1,7 %
a v budúcom roku, napriek predpokladanému zrýchleniu čerpania prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ, len 1,4 %. Bez príspevku nárastu čerpania EÚ fondov by sa rast
zastavil. Ekonomika sa v dôsledku uvedených faktorov dostane do podchladenia,
resp. negatívnej produkčnej medzery, a teda bude produkovať pod svojím dlhodobým
potenciálom.
Snahy EK aj národných vlád momentálne smerujú k utlmeniu vplyvy výkyvov cien energií na
ekonomický rast. Tieto kroky sú dôležité, nakoľko bez nich by ekonomika SR pravdepodobne
skončila budúci rok v recesii28 a sektor malých a stredných podnikov by mohol byť aj dlhodobo
nepriaznivo zasiahnutý.
Alternatívnym scenárom, s ktorým uvažujeme v tomto hodnotení je možnosť, že by vláda SR
bola povinná predložiť v roku 2024 vyrovnaný rozpočet ako dôsledok uplatňovania sankcií
ústavného limitu na dlh. Aktuálna hodnota dlhu verejnej správy totiž výrazne prevyšuje horný
limit povolený súčasným znením zákona. V takomto scenári by HDP v roku 2024 klesol a došlo
by k citeľnému rušeniu pracovných miest najmä v sektore služieb.

4.1 Makroekonomické predpoklady a prehodnotenie prognóz
V roku 2022, hlavne v jeho prvej polovici, bol ešte citeľný priaznivý vplyv oživenia ekonomiky
po vlnách koronakrízy, čo sa prejavilo v priaznivejšom vývoji trhu práce a spotreby domácností
v porovnaní s očakávaniami pred rokom.
Oproti minuloročným prognózam vývoja sa ale výhľad mení najmä z dôvodu vypuknutia
Ruskom vyvolanej vojny na Ukrajine, ktorá spustila dodatočnú vlnu cenových nárastov na
energetických trhoch. Rast ekonomickej aktivity v eurozóne tlmí aj sprísňovanie menovej
politiky, pričom predikcie krátkodobých úrokových sadzieb boli pred rokom výrazne nižšie ako
súčasné úrovne. Podobne predikcie inflácie v zahraničí aj v SR sa počas tohto roka revidovali
výrazne nahor. Tieto revízie spôsobovali prehodnotenie výhľadov ekonomického rastu SR
27

28

Aktuálna prognóza Inštitútu fiškálnej politiky Ministerstva financií SR bola hodnotená členmi Výboru pre
makroekonomické prognózy (VpMP) s výnimkou NBS ako realistická (príloha č. 2). NBS označila prognózu za
optimistickú.
Makroekonomické scenáre vývoja bez výraznejších zásahov vlády v regulácii cien energií poskytujú septembrové
prognózy NBS a IFP.
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smerom nadol z dôvodu nižšieho rastu spotreby domácností, súkromných investícií
a zahraničného obchodu. Základným predpokladom aktuálnych predikcií je len postupné
odznievanie nepriaznivých čŕt vývoja. Vysoká inflácia a cyklus zvyšovania úrokových sadzieb
bude ešte pokračovať aj v budúcom roku. V inflácii sa budú naďalej prejavovať zvýšené ceny
energetických a ďalších komodít, avšak od roku 2024 by malo dôjsť k zmierneniu inflácie, s čím
by malo súvisieť postupné oživovanie reálnej ekonomiky. Nepriaznivé dopytové efekty
vyplývajúce z aktuálneho a predikovaného vývoja spôsobujú, že ekonomika SR bude operovať
pod svojím potenciálnym výkonom. RRZ očakáva relatívne mierne zápornú produkčnú
medzeru, nakoľko krízový vývoj má nepriaznivé vplyvy aj na potenciálny output a zároveň dopyt
bude čiastočne podporovaný príjmovou stranou na trhu práce a prehrievaním v stavebníctve
kvôli čerpaniu fondov EÚ.
V predošlých predikciách bol rok 2023 obdobím nadštandardného ekonomického rastu aj
z dôvodu predpokladu dočerpávania štrukturálnych fondov EÚ. V aktuálnych predikciách je
však tento stimul zatienený vyššie uvedenými faktormi. Navyše vzhľadom na pomerne nízku
úroveň čerpania zdrojov z programového obdobia 2014-2020 existuje riziko, že sa stanovený
objem nedočerpá s dodatočnými tlmiacimi vplyvmi na ekonomický rast SR v budúcom roku29.
Tab 7: Prognózy domácich a medzinárodných inštitúcií
HDP reálny rast v %, Slovensko
Inštitúcia

Skut.

Rozdiel oproti prognózam z
minulého roku

Prognóza

2021

2022

2023

2024

2025

RRZ (september 2022 v. 2021)

3,0

1,7

1,4

1,6

3,0

VpMP (september 2022 v. 2021)

3,0

1,9

0,6

1,7

2,3

3,0

1,7

1,4

2,6

2,3

NBS (september 2022 v. 2021)

3,0

1,8

-1,0

3,5

-

MMF (október 2022 v. 2021)
OECD (nov. 2022 v. dec. 2021)

3,0
3,0

1,8
1,6

1,5
0,5

3,4
2,1

3,2
-

EK (november 2022 v. 2021)

3,0

1,9

0,5

1,9

-

medián členov VpMP

2022

2023

2024

2025

Zdroj: MF SR, NBS, MMF, OECD, EK, RRZ

Graf 12: Očakávaný priebeh zotavenia
ekonomiky SR

Graf 13: Odhad produkčnej
v dlhšom období (% HDP)

medzery
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Odhad vplyvu na rast ekonomiky uvedený napríklad v Makroekonomickej prognóze RRZ zo septembra 2022 vo
výške približne -0,5 p.b v prípade nedočerpania 15 % rozpočtovaných prostriedkov v porovnaní s aktuálne platným
odhadom nedočerpania na úrovni 9 %.
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Zdroj: RRZ, MF SR, NBS

V horizonte prognózy, počnúc rokom 2024 na základe aktuálne platnej legislatívy môže dôjsť
k aktivácii požiadavky zákona o rozpočtovej zodpovednosti na dosiahnutie vyrovnaného
rozpočtu a nezmenených nominálnych výdavkov vlády. Táto možnosť nie je zatiaľ zapracovaná
v základnom najpravdepodobnejšom scenári prognózy RRZ uvedenej vyššie. Ak by však došlo
k aktivácii sankcie, makroekonomický vývoj by bol v rokoch 2024 a 2025 výrazne horší
v porovnaní s prognózou RRZ. HDP by bol približne o 2 % nižší a zamestnanosť nižšia o 35 tisíc
osôb. Tento scenár predpokladá, že by došlo k hromadným prepúšťaniam vo verejnej správe
a kvôli nižšiemu domácemu dopytu aj v službách. Väčšina tohto efektu by sa prejavila už v roku
2024, pričom HDP by v danom roku mierne klesol.
Tab 8: Dopad vyrovnaného rozpočtu na hlavné makroekonomické veličiny
Kumulatívny dopad za roky 2024 a 2025
Indikátor
HDP
Priemerná reálna mzda
Zamestnanosť

v%
-2.1
-3.0
-1.4

v EUR/osobách
-36/mes.
-35 000
Zdroj: výpočty RRZ

4.2 Vplyv fiškálnej politiky na ekonomický cyklus
Expanzívnosť alebo reštriktívnosť fiškálnej politiky posudzujeme podľa hodnoty fiškálneho
impulzu. Ide o ukazovateľ, ktorý je určený ako medziročný rozdiel zmien v štrukturálnom salde
pri zohľadnení dodatočných vplyvov, ktoré tiež ovplyvňujú ekonomický rast, ako napríklad
niektoré jednorazové a dočasné opatrenia (nie sú zahrnuté v štrukturálnom salde) a zmeny
v čerpaní EÚ fondov30.

30

Ide o zdroje získané zo zahraničia (zo spoločného rozpočtu EÚ) a po úprave o odvody Slovenska do rozpočtu EÚ
získame čistý príspevok k zmene domáceho dopytu.
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Tab 9: Fiškálny impulz v rokoch 2021-2025 (% HDP)
1. zmena štrukturálneho salda v odhade RRZ
a. jednorazové vplyvy*
b. zmena v ostatných faktoroch**
2. zmena štrukturálneho salda o dodatočné faktory (1+Δa-b)
3. medziročná zmena vzťahov s rozpočtom EÚ
Fiškálny impulz (2-3)
p.m. produkčná medzera***
(+) reštrikcia, ( -) expanzia

2021

2022

2023

2024

2025

1,4
-3,4
-0,3
0,2
-0,2

-1,0
-1,5
0,0
0,9
0,6

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

-0,5
0,0
-0,2
0,9
-1,9

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

0,4

0,4

-2,7

2,9

0,8

-0,3

-0,1

-1,5

-1,5

-0,8

* zahŕňa covid opatrenia, opatrenia na pomoc Ukrajine, kompenzácie spojené s vysokými cenami energií, doplatky
dôchodkov a pomoc vybraným skupinám obyvateľstva a firmám
** zohľadňujú sa príspevky 2.piliera dôchodkového systému, PPP projekty na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest
a platené úroky
*** počítaná v zmysle metodiky RRZ ako priemer odhadov viacerých inštitúcií (RRZ, NBS, VpMP)31

Zdroj: RRZ

Po postupnom zotavení sa slovenskej ekonomiky z pandemického obdobia spôsobeného
ochorením covid-19 v rokoch 2020-2021, je v roku 2022 opätovne vystavená kríze. Vojnový
konflikt na Ukrajine vyvolaný ruskou agresiou má za následok enormný rast cien a z toho
prameniaci prudký pokles rastu ekonomiky. Vládou prijaté opatrenia určené vybraným
skupinám obyvateľstva a podnikom na pomoc proti vysokým spotrebiteľským cenám a rastúcim
cenám energií v roku 2022 len čiastočne tlmia reštriktívny efekt zníženia jednorazových
pandemických výdavkov32.
Očakávané výrazné zrýchlenie čerpania EÚ fondov v roku 2023 z dôvodu končiaceho sa
tretieho programového obdobia (graf 15) by malo podporiť ekonomický rast dodatočným
impulzom a vykompenzovať tak nepriaznivé makroekonomické prostredie vyplývajúce z vyššie
spomínaných rastúcich spotrebiteľských cien a kulminujúcich cien energií. Z tohto pohľadu
odhadované zhoršenie štrukturálneho salda v dôsledku expanzívnych opatrení vlády
bez ich vykrytia konsolidačnými opatreniami nie je opodstatnené a zvyšuje riziká
spojené s udržateľnosťou do budúcnosti.
Odhadovaný výrazný prepad v čerpaní EÚ fondov33 v rokoch 2024 a 2025 bude hlavným
faktorom prispievajúcim k fiškálnej reštrikcii, ktorá je navyše sprevádzaná pretrvávajúcim
nepriaznivým makroekonomickým vývojom (záporná produkčná medzera). Potenciálnym
impulzom do ekonomiky by sa tak mohli stať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)34,
ktoré by kompenzovali a sčasti eliminovali očakávaný výpadok EÚ zdrojov nového
programového obdobia.
Graf 14: Fiškálny impulz v rokoch 2021-2025
(% HDP)

31
32

33

34

Graf 15: Predpokladané čerpanie EÚ príjmov
v rokoch 2021 - 2025 (% HDP)

Detailnejšie v štúdii RRZ „Finding Yeti“.
Fiškálny impulz – medziročná zmena objemu zdrojov v ekonomike z dôvodu vývoja verejných financií –
nerozlišuje, či k zmene štrukturálneho salda dochádza z dôvodu minulých opatrení (tzv. NPC scenár – scenár
nezmenených politík) alebo je to výsledok nových opatrení zahrnutých v rozpočte (dodatočný stimul oproti NPC).
Po skúsenostiach z minulých rokov sa projekty nového programového obdobia čerpania EÚ fondov budú iba
zazmluvňovať.
Na čerpanie prostriedkov sa však vyžaduje zrealizovanie reforiem, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo bez ich
zvrátenia.
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Zdroj: metodika RRZ

Zdroj: RRZ

Z pohľadu makroekonomických efektov fiškálnej politiky je preto žiadúce, aby nevyhnutná
konsolidácia verejných financií bola sprevádzaná čo najintenzívnejším čerpaním EÚ
fondov. To sa ukazuje ako kľúčové najmä počas ekonomicky zlých časov. Zároveň rôzne
výkyvy čerpania eurofondov môžu spôsobiť aj neželanú volatilitu v ekonomickom vývoji.
Dôsledná a včasná príprava projektov kvalifikovaných na čerpanie dodatočných európskych
prostriedkov by preto mala byť pre vládu jednou z priorít.
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5 Vývoj v roku 2022 - východiská rozpočtu
Vývoj verejných financií je v roku 2022 zásadne ovplyvnený viacerými externými javmi,
ktorých makroekonomické a fiškálne dopady sa v čase schvaľovania rozpočtu na tento rok nedali
predpokladať. Hospodárenie VS najvýraznejšie ovplyvňujú dopady vojenskej agresie
Ruska na Ukrajine. Prebiehajúci vojnový konflikt sa prejavuje utečeneckou krízou,
prudkým zhoršením makroekonomického prostredia a predovšetkým výrazným rastom
cien, najmä komodít a energií.
Schválený rozpočet na rok 2022 predpokladal dosiahnutie deficitu na úrovni 4,9 % HDP.
V reakcii na vysokú mieru inflácie a potrebu financovania kompenzačných opatrení NR SR
schválila 14. októbra 2022 novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 202235, ktorou z pohľadu
deficitu nedošlo k zmene vzhľadom na navýšenie výdavkov a príjmov v rovnakej výške. Aktuálny
odhad vlády zverejnený v rámci návrhu rozpočtu očakáva deficit na úrovni 5,0 % HDP.
Na základe aktuálnych informácií a predpokladov RRZ očakáva deficit verejnej správy v roku
2022 na úrovni 3,5 % HDP. V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády RRZ očakáva výraznú
úsporu 1,5 % HDP za predpokladu, že vláda neprijme v závere roka žiadne ďalšie
opatrenia, čo predstavuje citeľne lepšiu východiskovú pozíciu pre obdobie rokov 2023 až 2025.
Graf 16: Saldo hospodárenia VS v roku 2022 (v % HDP)
Pôvodný rozpočet

Odhad MF SR

Odhad RRZ
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Opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií

Saldo celkom
Zdroj: ŠÚ SR, RRZ

Ako graf naznačuje, predpokladáme pokles o 2% HDP voči rozpočtovanému deficitu bez
jednorazových opatrení, čo v porovnaní s NPC scenárom znamená konsolidáciu o 0,3% HDP.

35

Došlo k navýšeniu príjmov a výdavkov v rovnakej sume vo výške 1,497 mld. eur. Navýšenie príjmov vyplývalo
z očakávaného navýšenia výnosu daňových príjmov štátneho rozpočtu v súlade s aktuálnou daňovou prognózou
Výboru pre daňové prognózy. Na výdavkovej strane bolo dodatočne rozpočtovaných 207,6 mil. eur na výplatu tzv.
14. dôchodku v novembri 2022, 190 mil. eur na nešpecifikované kompenzácie pre ohrozené skupiny, 900 mil. eur
na pomoc firmám s vysokými cenami energií a 200 mil. eur na kompenzácie pre subjekty verejnej správy.
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Rozdiely voči odhadu vlády
Tab 10: Porovnanie odhadu salda VS v roku 2022 s fiškálnym rámcom (ESA2010, mil. eur)

Celková odchýlka:
- v % HDP

Odhad salda VS v porovnaní:
so schváleným
s odhadom vlády na
rozpočtom na rok
rok 2022 zverejneným
2022
v NRVS 2023-2025
1 378
1 562
1,3

1,5

1. Opatrenia prijaté na riešenie pandémie

-9

237

2. Nečerpanie ekonomickej rezervy36

505

0

3. Opatrenia vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine

-253

-3

4. Opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií

-418

127

5. Daňové a odvodové príjmy

1654

-159

6. Nedaňové príjmy

366

131

7. Soc. transfery a dávky bez vplyvu pandémie

-20

-2

8. Vzťahy s rozpočtom EÚ

796

445

9. Výdavky štátneho rozpočtu

287

1260

a, Bežné výdavky ŠR

2

529

285

731

10. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov)

-534

-307

11. Výdavky v zdravotníctve

-314

43

12. Hospodárenie ostatných subjektov VS

-649

-166

-33

-43

b, Kapitálové výdavky ŠR

13. Ostatné vplyvy

Zdroj: MF SR, RRZ

Medzi najvýraznejšie rozdiely oproti odhadu vlády patrí (viac v prílohe č. 4):
• Nižší rozpočtový vplyv opatrení na riešenie pandémie s pozitívnym vplyvom
na deficit vo výške 237 mil. eur.
• Odhadované nižšie výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien
energií s vplyvom 127 mil. eur.
• Výpadok v sume 159 mil. eur RRZ očakáva z nižších daňových príjmov, k čomu
v najvyššej miere prispieva nižší očakávaný výnos z dane z príjmov právnických osôb
a DPH.
• Vyšší príjem v sume 131 mil. eur RRZ očakáva z nedaňových príjmov, kde sa očakáva
najvýraznejší vplyv pri ostatných nedaňových príjmoch štátneho rozpočtu.
• Pri výdavkoch, ktoré súvisia so vzťahmi s rozpočtom EÚ bola identifikovaná úspora
oproti odhadu vlády vo výške 445 mil. eur najmä z dôvodu pomalšieho pozorovaného
čerpania výdavkov na spolufinancovanie k EÚ fondom.
• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo rozpočtu oproti odhadu vlády vo výške
1260 mil. eur vyplýva z nečerpania 529 mil. eur v bežných a 731 mil. eur v kapitálových
výdavkoch štátneho rozpočtu.

36

Ekonomickou rezervou sa myslí položka „Výdavky na podporu ekonomiky“, ktorá bola rozpočtovaná v rámci
kapitoly Všeobecná pokladničná správa a slúžila na financovanie rôznych výdavkov ako napr. nákladov opatrení
spojených s vojnou na Ukrajine.
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•

•

•

RRZ očakáva negatívny vplyv na saldo oproti odhadu vlády vo výške 307 mil. eur
v hospodárení samospráv. Negatívny rozdiel v sume 238 mil. eur je v prevažnej miere
tvorený rastom kapitálových výdavkov vo väzbe na tohtoročný termín konania
komunálnych volieb.
V rámci výdavkov na zdravotníctvo RRZ predpokladá nižšie výdavky oproti odhadu
vlády vo výške 43 mil. eur, pričom najvýznamnejší pozitívny vplyv bol identifikovaný
v rámci výdavkov na zdravotnú starostlivosť na základe vývoja v prvých ôsmich
mesiacoch roku 2022. Naopak negatívne prispievajú vyššia očakávanú úroveň transferu
akcionárom súkromných zdravotných poisťovní, ďalej vyššie prevádzkové náklady
poisťovní, ako aj mierne horší výsledok hospodárenia nemocníc.
Pri ostatných subjektoch verejnej správy RRZ identifikovala negatívne riziko
s celkovým vplyvom oproti návrhu rozpočtu vo výške 166 mil. eur. Vzhľadom na aktuálne
čerpanie a v nadväznosti na vývoj v predchádzajúcich rokoch RRZ kvantifikovala pre rok
2022 voči predpokladom vlády negatívne riziká v hospodárení príspevkových
organizácií, verejných vysokých škôl a Železníc Slovenskej republiky. Naopak, pozitívny
vplyv je odhadovaný v hospodárení Národnej diaľničnej spoločnosti, Jadrovej
a vyraďovacej spoločnosti a v hospodárení Železničnej spoločnosti Slovensko.
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6 Odhad vývoja v rokoch 2023 až 2025 – riziká rozpočtu
Prognóza vývoja verejných financií pripravená RRZ vychádza z informácií zverejnených
v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, Návrhu rozpočtového plánu na rok 2023
a dodatočne vyžiadaných údajov a informácií37 od Ministerstva financií SR, ktoré pomohli lepšie
vyčísliť očakávaný vývoj. Prognóza predstavuje najpravdepodobnejší odhad RRZ pri
aktuálne dostupných informáciách, za predpokladu, že nebudú prijaté žiadne
dodatočné opatrenia.
Graf 17: Odhad hospodárenia VS v rokoch 2023 až 2025 podľa RRZ a MF SR (v % HDP)
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Zdroj: MF SR, RRZ

Podľa RRZ deficit v roku 2023 dosiahne úroveň 5,6 % HDP, následne v rokoch 2024 a 2025
klesne na hodnotu 4,6 % resp. 4,8 % HDP38. Svoj odhad vývoja hospodárenia verejnej správy
v rokoch 2023 až 2025 RRZ porovnala s príjmami a výdavkami z návrhu trojročného rozpočtu39.
Odchýlka deficitu očakávaného RRZ v roku 2023 od cieľa rozpočtu je pozitívna na úrovni
0,8 % HDP a vychádza z veľkej časti z predpokladaného vyššieho výnosu daňových
a odvodových príjmov. Následne v roku 2024 bol odhadnutý negatívny vplyv oproti rozpočtu vo
výške 0,3 % HDP a napokon v roku 2025 boli identifikované riziká v objeme 0,8 % HDP.

37

38
39

Doplňujúce otázky a odpovede ministerstva financií boli zverejnené spolu s týmto materiálom s výnimkou
citlivých informácií.
Bilancia hospodárenia verejnej správy v prognóze RRZ je zverejnená v prílohe č. 9.
Spôsob odhadu vývoja pre najdôležitejšie oblasti, vrátane použitých predpokladov, a kvantifikácia rizík voči
rozpočtu sú uvedené v prílohe č. 5.
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Tab 11: Rozdiely medzi fiškálnym rámcom NRVS a odhadom RRZ v rokoch 2023 až 2025 (ESA2010,
mil. eur)
Saldo rozpočtu NRVS 2023-2025 v mil. eur
Saldo rozpočtu NRVS 2023-2025 v % HDP
Vplyvy na saldo VS spolu:
- v % HDP
1. Opatrenia prijaté na riešenie pandémie
2. Opatrenia vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine

2023
-7871
-6,4
973
0,9
63
25

2024
-5622
-4,2
-454
-0,3
0
0

2025
-5691
-4,0
-1164
-0,7
0
0

3. Opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií
4. Opatrenia v oblasti rodinnej politiky
5. Daňové a odvodové príjmy
6. Nedaňové príjmy
- dividendy ŠR a MH Manažment
- odvod z hazardných hier
- emisné kvóty
- iné nedaňové príjmy ŠR
7. Sociálne dávky a transfery
- výdavky Sociálnej poisťovne
- sociálne dávky MPSVaR
8. Vzťahy s rozpočtom EÚ
- transfer do rozpočtu EÚ
- výdavky na spolufinancovanie
- rezerva na odvody do EÚ a prostriedky EÚ
- korekcie k čerpaniu EÚ fondov

307
-181
674
301
9
44
14
234
-82
-33
-49
250
40
316
156
-261

0
-137
249
382
7
39
23
313
198
228
-29
131
48
116
156
-188

0
72
641
408
1
36
7
364
-25
22
-48
300
57
301
156
-213

790
155
36
156
283
160
-289
-247
-42
-111
108
-25
-150
-45
-768
-190
-58
-65
-108
-252
-94
-6
-6898
-5,6

165
156
-127
196
95
-155
113
35
78
-523
-88
-25
-360
-50
-1020
-135
-15
-104
-162
-357
-247
-12
-6076
-4,6

-191
157
-398
201
63
-212
-262
-266
4
-716
-122
-25
-513
-57
-1381
-171
-45
-136
-236
-449
-344
-12
-6856
-4,8

9. Výdavky štátneho rozpočtu
- bežné rezervy (okrem miezd)
- mzdové výdavky ŠR (vrátane rezerv)
- úrokové náklady
- ostatné bežné výdavky
- kapitálové výdavky
10. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov)
- obce
- VÚC
11. Výdavky v zdravotníctve
- výdavky na zdravotnú starostlivosť
- splátky záväzkov voči akcionárom súkromných ZP
- hospodárenie nemocníc
- prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní
12. Hospodárenie ostatných subjektov VS
- ŽSR
- ZSSK
- NDS
- verejné vysoké školy
- príspevkové organizácie
- Ostatné subjekty
13. Ostatné vplyvy
Saldo rozpočtu po zohľadnení rizík RRZ v mil. eur
Saldo rozpočtu po zohľadnení rizík RRZ v % HDP
Pozn.: znamienka vyjadrujú vplyv na saldo VS

www.rrz.sk
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Vo svojej prognóze RRZ predpokladá rozpočtový vplyv opatrení vlády súvisiacich
s kompenzáciou dopadu cien energií vo výške 3,1 mld. eur. Tieto prostriedky by mali byť
použité na financovanie rôznych opatrení na podporu domácností a firiem (napr. cenové stropy)
ako aj na financovanie dodatočných nákladov na energie pre subjekty VS. Tieto výdavky budú
financované z finančných zdrojov, ktoré sú rozpočtované v celkovej sume 3,4 mld. eur
v rôznych kapitolách ŠR40. Vzhľadom na nevyužitie celého rozpočtovaného objemu je
pozitívne riziko voči saldu rozpočtu v roku 2023 vo výške 307 mil. eur.
RRZ predpokladá pokračovanie čerpania výdavkov súvisiacich s pandémiou v prvej
polovici roka 2023 v celkovej odhadovanej výške 188 mil. eur. Ide najmä o výdavky na
obstaranie vakcín a liekov, ktoré by mali pomôcť pri liečení a predchádzaní ochorenia. Tieto
dodatočné výdavky budú financované z rozpočtovanej rezervy na úrovni 250 mil. eur41, celkový
vplyv na saldo rozpočtu v roku 2023 je tak pozitívny vo výške 63 mil. eur.
V oblasti opatrení súvisiacich s vojnou na Ukrajine RRZ očakáva pokračovanie čerpania
výdavkov v celkovej odhadovanej výške 75 mil. eur. Ide najmä o výdavky spojené
s preplácaním nájmu fyzickým a právnickým osobám, výdavky na dávky v hmotnej núdzi
a výdavky na príspevok školám. Na financovanie týchto výdavkov sa rozpočtuje rezerva v sume
100 mil. eur, preto je vplyv na saldo rozpočtu v roku 2023 pozitívny vo výške 25 mil. eur.
V rámci financovania opatrení prijatých v oblasti rodinnej politiky (tzv. rodinný
balíček) RRZ identifikovala v rokoch 2023 a 2024 negatívne riziko voči rozpočtu vo výške
181 mil. eur, resp. 137 mil. eur. Negatívny vplyv je spôsobený zmenami, ktoré sú v tomto období
prijímané v NR SR, keďže úspora v rozpočtovaných výdavkoch vplyvom posunu účinnosti tzv.
krúžkovného nepostačuje na krytie dodatočných výdavkov na navýšený prídavok na dieťa
a kompenzáciu vyššieho daňového bonusu 42.
Očakávaný výnos daňových a odvodových príjmov vychádza z prognózy RRZ pripravenej
v októbri 2022. Pozitívne riziko vyšších než rozpočtovaných príjmov dosahuje úroveň
674 mil. eur v roku 2023, 249 mil. eur v roku 2024 a 641 mil. eur v roku 2025. Výrazný
pozitívny vplyv súvisí najmä s odlišnými makroekonomickými predpokladmi, keď prognóza
RRZ predpokladá pozitívnejší vývoj na trhu práce. Tento rozdiel sa na celom horizonte prognózy
premietne do vyššieho očakávaného výnosu daní z práce.
V porovnaní s odhadom RRZ návrh rozpočtu podhodnocuje niektoré nedaňové príjmy
s celkovým pozitívnym rizikom vo výške 301 mil. eur v roku 2023, 382 mil. eur v roku 2024
a napokon v roku 2025 očakávame pozitívnu odchýlku 408 mil. eur.

40

41

42

V kapitole Ministerstvo hospodárstva SR sa rozpočtujú výdavky v sume 1,40 mld. eur, v kapitole Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v sume 900 mil. eur, v kapitole Všeobecná pokladničná správa výdavky v sume 940
mil. eur. Pre železničné spoločnosti a Slovenskú správu ciest patriace pod Ministerstvo dopravy SR sa rozpočtuje
suma 160 mil. eur.
RRZ vychádza zo sumy uvedenej v jednorazových vplyvoch, keďže v rámci rezerv je uvedená Rezerva na negatívne
vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 a výdavky v zdravotníctve, kde došlo k zlúčeniu Rezervy na negatívne
vplyvy pandémie COVID-19 a Rezervy na výdavky v zdravotníctve.
Posun platnosti krúžkovného predstavuje oproti predpokladom návrhu rozpočtu úsporu 440 mil. eur v roku 2023
a 480 mil. eur v roku 2024. Na druhej strane, náklady na dočasné navýšenie prídavku na dieťa predstavujú
258 mil. eur v roku 2023 a 257 mil. eur v roku 2024, dočasne vyšší daňový bonus zároveň navyšuje deficit
o 377 mil. eur v roku 2023 a 386 mil. eur v roku 2024.
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K pozitívnej odchýlke prispievajú tieto položky:
•

Vo výnose ostatných nedaňových príjmov ŠR odhadujeme pozitívne riziko vo výške
159 mil. eur v roku 2023, 166 mil. eur v roku 2024 a 202 mil. eur v roku 2025. Vyšší príjem
odhadovaný RRZ vyplýva z pozitívneho vývoja v roku 2022, ktorý sa následne prenáša do
nasledujúcich rokov v nadväznosti na vývoj inflácie.

•

Návrh rozpočtu tiež v porovnaní s prognózou RRZ podhodnocuje výnos z odvodu
z hazardných hier v objeme 36 až 44 mil. eur v rokoch 2023 až 2025. Vývoj príjmu
odhadovaný RRZ je naviazaný na súkromnú spotrebu domácností, ktorá na horizonte
prognózy dynamicky rastie.

•

RRZ očakáva vyšší príjem z administratívnych poplatkov ŠR v roku 2023 o 57 mil. eur,
v roku 2024 o 67 mil. eur a v roku 2025 o 45 mil. eur. V súlade s pravidlami scenára
nezmenených politík prognóza RRZ nadviazala vývoj časti týchto príjmov na mieru
inflácie, kým návrh rozpočtu predpokladá miernejšie medziročné zmeny.

•

V roku 2023 RRZ odhaduje vyšší príjem NDS oproti návrhu rozpočtu o 8 mil. eur, v roku
2024 o 17 mil. eur a v roku 2025 o 30 mil. eur. Rozdiely vyplývajú z mierne pozitívnejších
očakávaní o makroekonomickom vývoji v prognóze RRZ, najmä z vyššieho rastu
nominálneho HDP.

•

V prípade príjmov z predaja emisných povoleniek existuje pozitívne riziko vo výške
14 mil. eur v roku 2023, 23 mil. eur v roku 2024 a 7 mil. eur v roku 2025, ktoré vyplýva
z vyšších odhadov RRZ pre vývoj cien emisných povoleniek oproti predpokladom
rozpočtu. Rozpočtované príjmy v návrhu rozpočtu sú vyčíslené v súlade s revíziou
zaznamenávania v metodike ESA2010, ktorú uskutočnil Eurostat v jeseni 202243.

V rámci výdavkov na sociálne dávky a transfery RRZ identifikovala odchýlku od
predpokladov rozpočtu, ktorá je negatívna v rokoch 2023 a 2025 a pozitívna v roku 2024.
Negatívny vplyv na saldo môže dosiahnuť 82 mil. eur v roku 2023 a 25 mil. eur v roku 2025, v roku
2024 odhadujeme pozitívne riziko v sume 198 mil. eur. Rozdiely s negatívnym vplyvom na saldo
rozpočtu boli identifikované v sociálnych dávkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, kde riziká v objeme 29 až 49 mil. eur vyplývajú z výdavkov na schválené odstránenie krátenia
v rámci kompenzácií ŤZP, ktoré nebolo zahrnuté v návrhu rozpočtu. Vo výdavkoch Sociálnej
poisťovne bolo identifikované negatívne riziko v roku 2023 najmä z dôvodu výdavkov na nové
opatrenia – otcovskú dovolenku a predĺženie ochrannej lehoty v rámci nemocenskej dávky.
Naopak v roku 2024 očakávame úsporu 228 mil. eur najmä vplyvom nižšieho predpokladaného
čerpania výdavkov na starobné a invalidné dôchodky.
V oblasti vzťahov s rozpočtom EÚ boli voči návrhu rozpočtu identifikované úspory, ktoré
v prevažnej miere vyplývajú z nižšieho predpokladaného čerpania výdavkov na
spolufinancovanie. Pozitívny vplyv na saldo môže dosiahnuť úrovne 250 mil. eur v roku
2023, 131 mil. eur v roku 2024 a 300 mil. eur v roku 2025:

43

Túto metodiku vykazovania príjmov z predaja emisných povoleniek prvýkrát aplikoval Štatistický úrad SR
v októbri 2022. Tento prístup bol zohľadnený až v aktuálnom návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025.
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•

RRZ v roku 2023 odhaduje úspory vo výdavkoch na spolufinancovanie oproti návrhu
rozpočtu v objeme 316 mil. eur. V rokoch 2024 a 2025 predpokladá RRZ pozitívne riziko
vo výdavkoch na spolufinancovanie v objeme 116 mil. eur, resp. 301 mil. eur. Dôvodom
odchýlky od úrovní očakávaných vládou je predpoklad o nevyčerpaní všetkých
prostriedkov z 3. programového obdobia (2014-2020) v roku 202344 ako aj pomalší nábeh
čerpania výdavkov zo 4. programového obdobia (2021-2027) v rokoch 2024 a 2025.

RRZ identifikovala úspory aj v rámci výdavkov štátneho rozpočtu, celková výška
odhadovanej úspory dosahuje 790 mil. eur v roku 2023 a 165 mil. eur v roku 2024,
následne v roku 2025 negatívne riziko predstavuje 191 mil. eur.

44

45

46

•

RRZ vo svojom odhade osobných výdavkov vychádza predovšetkým z platnej
kolektívnej zmluvy upravujúcej podmienky valorizácie pre rok 2023 a taktiež časť roku
2024. Pre rok 2025 RRZ očakáva tempo rastu miezd vo verejnom sektore na úrovni rastu
v súkromnom sektore. Vo svojej prognóze taktiež berie do úvahy predpokladané zmeny
v počte zamestnancov a predpokladá plné využitie rezervy na mzdové náklady.
Dodatočné riziko oproti návrhu rozpočtu v rokoch 2023 až 2025 vyplýva najmä
z predpokladanej vyššej miery rastu miezd v rokoch 2024 a 2025, v roku 2023 je rozdiel
minimálny. RRZ predpokladá nižšie výdavky štátneho rozpočtu v roku 2023 o 36 mil. eur,
postupne však mzdové náklady budú vyššie o 127 mil. eur v roku 2024 a o 398 mil.
eur v roku 2025 oproti návrhu rozpočtu.

•

Vo výdavkoch na tovary a služby RRZ identifikovala úsporu v roku 2023 vo výške
363 mil. eur, 235 mil. eur v roku 2024 a v roku 2025 približne 323 mil. eur. Odhad RRZ
vychádza z predpokladu zachovania rovnakého reálneho množstva nakupovaných
tovarov a služieb na úrovni očakávanej v roku 202145 pri súčasnom zapracovaní
dodatočného navýšenia nákladov na energie a opatrení schválených v NR SR krytých
rozpočtovou rezervou na riešenie vplyvov nových zákonných úprav46. K úspore v roku
2023 zároveň prispieva predpokladané financovanie zvýšených nákladov na energie zo
zdrojov rezervy na kompenzáciu vplyvu zvýšených cien energií.

•

RRZ odhaduje úsporu na celom rozpočtovom horizonte v rámci úrokových nákladov,
pozitívny vplyv na saldo rozpočtu dosahuje 156 mil. eur v roku 2023, 196 mil. eur v roku
2024 a 201 mil. eur v roku 2025. Výrazný pozitívny vplyv na saldo vyplýva najmä
z nepremietnutia vyšších odhadovaných nákladov ARDAL na úročenie zdrojov, ktoré sú
k dispozícii v rámci refinančného systému Štátnej pokladnice (najmä vklady a zostatky
na účtoch subjektov VS), do rozpočtovaných úrokových výnosov.

•

V ostatných bežných výdavkoch RRZ odhaduje negatívne riziko oproti rozpočtu
v roku 2023 o 83 mil. eur a v roku 2024 o 148 mil. eur. Následne v roku 2025 RRZ očakáva

RRZ očakáva nedočerpanie 8 % z celkovej alokácie štrukturálnych a kohézneho fondu a 15 % z celkovej alokácie
programu rozvoja vidieka.
Pri niektorých podpoložkách ekonomickej klasifikácie bol použitý odlišný predpoklad strednodobého vývoja
v súlade s princípmi používanými RRZ pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií.
Ide najmä o výdavky spojené so súdnou reformou, ustanovením správnych súdov a reformy stavebného zákona.
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vyššie čerpanie o 269 mil. eur. Odhad vývoja ostatných položiek vychádza z pravidiel
používaných RRZ pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií47.
•

Súčasťou výdavkov štátneho rozpočtu sú rezervy rozpočtované v rámci Všeobecnej
pokladničnej správy, ktoré slúžia na krytie neočakávaných výdavkov ako aj
na kompenzáciu negatívnych rozpočtových vplyvov prijatých legislatívnych opatrení.
Ide najmä o rezervu na riešenie vplyvov legislatívnych zmien, rezervu na riešenie
krízových situácií a rezervu na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí48.
Prostriedky v uvedených rezervách predstavujú zdroj krytia pre iné riziká v rozpočte
vo výške 155 mil. eur v roku 2023, 156 mil. eur v roku 2024 a 157 mil. eur v roku 2025.

•

Pri odhade kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu berieme do úvahy celkovú
výšku kapitálových zdrojov, ktoré budú k dispozícii pre rok 2023. RRZ zohľadňuje to,
ktorému rozpočtovému obdobiu dané zdroje pripadajú. Pre rok 2023 budú tak
k dispozícii zdroje nečerpané a prenesené z rozpočtov roku 2021 a aktuálneho roku 2022,
ktoré by mali dosiahnuť sumu 840 mil. eur mimo rezortu obrany. Úroveň čerpania
kapitálových výdavkov je následne odhadnuté na základe vývoja v predchádzajúcich
rokoch, výdavky zo zdrojov rozpočtu 2023 by mali byť vo výške 605 mil. eur
a z prenesených zdrojov by mali dosiahnuť 481 mil. eur. Následne roky 2024 a 2025 RRZ
využíva predpoklad zachovania podielu kapitálových výdavkov na nominálnom HDP na
úrovni roku 2023. Na základe týchto predpokladov očakávame pre rok 2023 pozitívne
riziko vo výške 160 mil. eur, avšak v rokoch 2024 a 2025 odhadujeme negatívne
riziká na úrovni 155 mil. eur a 212 mil. eur, najmä z dôvodu zohľadnenia vplyvu
dodania bojových lietadiel,.

V hospodárení samospráv (bez daňových príjmov a na konsolidovanej báze) RRZ
identifikovalo riziko pre saldo VS vo výške 289 mil. eur v roku 2023, resp. 262 mil. eur
v roku 2025. V roku 2024 sa naopak očakáva pozitívne riziko v objeme 113 mil. eur.
Kvantifikácia RRZ je založená na mierne odlišných predpokladoch49 vývoja príjmových ako
i výdavkových položiek v hospodárení obcí a VÚC počas nasledujúceho obdobia oproti
predloženému návrhu rozpočtu VS.
• Kým v roku 2023 sa budú obce a VÚC podľa RRZ snažiť dočerpať dostupné prostriedky
z končiaceho tretieho programového obdobia (čo si vyžiada zapájať aj vlastné zdroje),
energetická kríza bude vytvárať dodatočné tlaky na ich bežné výdavky. V ďalšom období
tak rast bežných výdavkov samospráv bude sprevádzaný dočasným utlmením ich
investičných aktivít.
• Na druhej strane, na strane príjmov, sa budú samosprávy musieť vysporiadať s nižšími
príjmami z podielových daní, ktoré ovplyvňuje prijatá legislatíva z tzv. rodinného
balíčka (vyšší daňový bonus rodinám znamená nižší príjem pre samosprávy). RRZ sa
47

48

49

Postup zostavenia základného scenára vývoja verejných financií je popísaný v diskusnej štúdii RRZ: Bugyi, E.
Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. RRZ diskusná štúdia 2/2015. Apríl 2015.
Rezervu na mzdy a poistné a rezervu na prostriedky EÚ a odvody EÚ zohľadňujeme v rámci príslušných oblastí
rozpočtu, t.j. vo výdavkoch na mzdy ŠR a vo vzťahoch s rozpočtom EÚ. Rezerva na negatívne vplyvy pandémie
ochorenia COVID-19 a výdavky v zdravotníctve je samostatne zohľadnená v rámci výdavkov na pandémiu. Rezerva
na výdavky súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine je samostatne zohľadnená v rámci výdavkov na opatrenia
vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií je
samostatne zohľadnená v rámci výdavkov na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií.
Detailnejšie predpoklady sú uvedené v prílohe č. 5.
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•

preto domnieva, že samosprávy budú musieť reagovať na vyššie výdavky vyššími cenami
za poskytované služby (poplatky a vybrané dane v kompetencii samospráv) ako aj
úspornými opatreniami v bežných výdavkov.
Rovnako RRZ predpokladá vyšší objem prijatých transferov oproti NRVS50, k čomu
prispieva aj predpokladaná refundácia časti dodatočných nákladov na energie zo
štátneho rozpočtu v rokoch 2023 až 2025.

V rámci výdavkov na zdravotníctvo existujú nasledovné riziká:

50

51

52

•

RRZ pri odhade výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na roky
2023 až 2025 vychádza zo scenára nezmenených politík zahŕňajúceho vplyv
automatického vývoja miezd, inflácie, výdavkov na lieky, starnutia populácie a iných
výdavkov, a posúdenia realistickosti nových opatrení prezentovaných v návrhu
rozpočtu.
RRZ identifikovala riziká v prípade opatrení riešených v zákone o liekoch (zabezpečenie
inovatívnej liečby, úspory v oblasti liekov) vo výške 35 mil. eur a v chýbajúcom
dofinancovaní miezd v ambulanciách v sume 40 mil. eur vzhľadom na schválené
zvyšovanie miezd v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na nižšie odhadované
výdavky v roku 2022 a skutočnosť, že štátny rozpočet obsahuje rezervu na zdravotníctvo
vo výške 150 mil. eur51, RRZ na rok 2023 odhaduje nižšie výdavky na zdravotnú
starostlivosť o 106 mil. eur. V rokoch 2024 a 2025 už nie je rozpočtovaná žiadna
rezerva, a tak riziká dosahujú 88 mil. resp. 122 mil. eur.

•

Návrh rozpočtu neobsahuje žiadne výdavky na výplatu nerozdelených ziskov
súkromných zdravotných poisťovní. Tieto poisťovne disponujú nerozdeleným
ziskom vo výške približne 215 mil. eur (stav ku koncu roku 2021), pričom v posledných
troch rokoch dosiahli platby vo forme dividend alebo splátok úveru priemerne 27 mil.
eur ročne. RRZ odhaduje negatívne riziko vo výške 25 mil. eur každoročne v rokoch 2023
až 2025.

•

Riziká vo výške približne 45 až 57 mil. eur ročne existujú v prevádzkových a iných
výdavkoch zdravotných poisťovní a vyplývajú najmä z podhodnotených
prevádzkových výdavkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a nerozpočtovania výdavkov
na dane a poplatky v prípade súkromných zdravotných poisťovní.

•

Riziká návrhu rozpočtu v oblasti zdravotníctva spočívajú najmä v hospodárení
nemocníc, keďže neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by mohli
v strednodobom horizonte zlepšiť ich hospodárenie52. RRZ predpokladá, že tvorba
nových záväzkov po splatnosti voči Sociálnej poisťovni a externým dodávateľom bude

Oproti tomu, MF SR rozpočtuje nižšie čerpanie bežných výdavkov obcí a výrazne nižší objem prijatých transferov
a nedaňových príjmov počas celého obdobia. Podobný vývoj MF SR očakáva aj pri VÚC s výnimkou kapitálových
výdavkov, ktoré MF SR ponecháva na porovnateľných úrovniach roka 2022.
Rezerva na zdravotníctvo dosahuje v návrhu rozpočtu sumu 400 mil. eur na rok 2023, pričom podľa údajov
z návrhu rozpočtového plánu 250 mil. eur by malo byť použitých na jednorazové výdavky spojené s pandémiou
ochorenia covid-19.
Hodnotenie RRZ zatiaľ neobsahuje prípadné pozitívne vplyvy reformy Optimalizácie siete nemocníc a ďalšie
reformy v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú za cieľ efektívnejšie hospodárenie nemocníc a pružnejšie
aplikovanie jednotných postupov a metodiky v medicínskych a prevádzkových procesoch nemocníc do roku 2026.
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aj v rokoch 2023 až 2025 podobná ako v rokoch 2021 a 2022 (po zohľadnení ďalšieho kola
oddlženia a dodatočného dofinancovania nemocníc v roku 2022, ktoré v ďalších rokoch
absentuje). Výdavky nemocníc sa prudko zvýšia aj v dôsledku nárastu cien energií,
pričom RRZ predpokladá, že v roku 2023 bude nárast týchto výdavkov vykrytý rezervou
vytvorenou na tento účel v štátnom rozpočte. Riziká v hospodárení nemocníc
odhaduje RRZ vo výške 150 mil. eur53 v roku 2023. V rokoch 2024 a 2025 RRZ
predpokladá v súlade s makroekonomickou prognózou, že ceny energií zostanú na
vysokých úrovniach, čo pri absencii rezervy v štátom rozpočte výrazne zvyšuje celkové
riziká. V roku 2024 dosahujú 360 mil. eur a v roku 2025 až 513 mil. eur.
V rámci ostatných subjektov verejnej správy RRZ identifikovala negatívne riziká pre saldo
VS vo výške 768 mil. eur v roku 2023, 1020 mil. eur v roku 2024 a 1381 mil. eur v roku 2025.
Odhad vývoja príjmových a výdavkových položiek jednotlivých subjektov vychádza z pravidiel
používaných RRZ pri zostavovaní základného scenára vývoja verejných financií, v ktorých tempo
rastu jednotlivých položiek vyplýva z vývoja príslušných makroekonomických indikátorov.
Výrazná úroveň rizík vyplýva predovšetkým z podhodnotenia výdavkov subjektov v návrhu
rozpočtu na celom horizonte prognózy, najmä z dôvodu nevalorizovania miezd a rozpočtovania
len minimálnych úrovní investícií.

53

•

V hospodárení Železníc Slovenskej republiky bolo v rokoch 2023 až 2025
identifikované významné riziko vo výške 135 až 190 mil. eur. Najvýraznejší negatívny
vplyv majú v roku 2023 podhodnotené mzdové výdavky, negatívne prispievajú aj
nedaňové príjmy. V rokoch 2024 a 2025 je riziko spôsobené najmä podhodnotenými
kapitálovými výdavkami mimo financovania transferom zo ŠR (v roku 2024 rozdiel
v odhadoch predstavuje sumu 78 mil. eur a v roku 2025 to je 85 mil. eur)
a podhodnotenými osobnými výdavkami (negatívne riziko v roku 2024 predstavuje 75
mil. eur a 100 mil. eur v roku 2025).

•

Existujúce riziko v hospodárení Železničnej spoločnosti Slovensko vo výške
15 až 58 mil. eur vyplýva najmä z podhodnotených mzdových výdavkov, ktoré sa medzi
rokmi 2023 a 2025 nemenia. To v prostredí vysokej miery inflácie a tlakov na zvyšovanie
miezd predstavuje negatívne riziko na celom horizonte prognózy vo výške 20 až 50 mil.
eur. Negatívne riziko bolo identifikované aj pri kapitálových výdavkoch, kde ich úroveň
je najmä na konci horizontu podľa RRZ veľmi nízka, čo predstavuje rozdiel v odhadoch
13 mil. eur v roku 2024 a 14 mil. eur v roku 2025.

•

V rámci hospodárenia Národnej diaľničnej spoločnosti RRZ identifikovala významné
riziko, ktoré predstavuje v roku 2023 sumu 65 mil. eur, v roku 2024 to je 104 mil. eur
a v roku 2025 približne 136 mil. eur. Najvýraznejší príspevok k rozdielnemu odhadu bol
spozorovaný v podhodnotených kapitálových výdavkoch nad rámec financovania zo
štátneho rozpočtu, kde rozdiel medzi odhadom RRZ a návrhom rozpočtu je vo výške 108
mil. eur v roku 2023, v roku 2024 to je 115 mil. eur a v roku 2025 až 125 mil. eur. Negatívny
vplyv majú aj podhodnotené výdavky na tovary a služby, kde RRZ očakáva vyššie výdavky
o 17 až 50 mil. eur na horizonte prognózy z dôvodu vysokej miery inflácie.

Odhad veľkosti rizika zohľadňuje skutočnosť, že tvorba záväzkov voči Sociálnej poisťovni má neutrálny vplyv na
saldo verejnej správy, keďže horšie hospodárenie nemocníc je kompenzované zlepšením hospodárenia Sociálnej
poisťovne
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•

Riziko v hospodárení príspevkových organizácií (zahrnuté sú príspevkové organizácie
štátu, VÚC a obcí agregátne) bolo kvantifikované v rokoch 2023 až 2025 na úrovni 252 až
449 mil. eur. V roku 2023 k nemu prispievajú najmä podhodnotené bežné výdavky vo
výške približne 230 mil. eur a podhodnotené kapitálové výdavky zodpovedajúce sume
približne 55 mil. eur. V nasledujúcich rokoch sa v spomínaných položkách rozdiel medzi
odhadom vlády a odhadom RRZ mierne zvyšuje a negatívne vplýva na odhadované saldo
VS.

•

K zvýšeniu rizika prispieva aj hospodárenie verejných vysokých škôl. Očakávaný
negatívny vplyv v rokoch 2023 až 2025 sa pohybuje v rozmedzí od 108 do 236 mil. eur.
Výrazné riziko bolo identifikované najmä vo výdavkoch na tovary a služby, kde sa
postupne zvyšuje rozdiel medzi odhadom vlády a odhadom RRZ z hodnoty približne
65 mil. eur v roku 2023 až na 140 mil. eur v roku 2025. Negatívne vplývajú aj ostatné
položky ako napr. podhodnotené kapitálové výdavky a výdavky na mzdy, no nie až
v takej miere, ako podhodnotené výdavky na tovary a služby.

Nad rámec kvantifikovaných rizík RRZ identifikovala ďalšie riziká, ktoré sa môžu prejaviť v salde
verejnej správy, pričom ich možné vplyvy vzhľadom na chýbajúce informácie alebo skorú fázu
legislatívneho procesu nie sú vyčíslené:

54

•

Riziká vyčíslené v sektore zdravotníctva neobsahujú vplyv prípadného dodatočného
navýšenia mzdových výdavkov zamestnancov v sektore zdravotníctva nad rámec
novo-schválených zmien valorizácie. Ide o nekvantifikované riziko návrhu rozpočtu
vyplývajúce z prebiehajúcich rokovaní vo väzbe na výpovede podané veľkým počtom
nemocničných lekárov.

•

V medzirezortnom pripomienkovom konaní54 je aj novela zákona o sociálnom poistení,
ktorou sa navrhuje zvýšenie invalidných dôchodkov s potenciálnym negatívnym
vplyvom vo výške 70 mil. eur v roku 2025.

•

Na rokovanie Národnej rady SR sú predložené viaceré legislatívne návrhy v oblasti
daní, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy a ani
v návrhu rozpočtu (ich zoznam s možnými vplyvmi je uvedený v prílohe 2, box 4).

•

Niektoré podniky v 100 % vlastníctve štátu (napríklad Letisko M. R. Štefánika
Bratislava, Hydromeliorácie, Slovenský vodohospodársky podnik) dosahujú pravidelne
od roku 2010 stratu, pričom ani na základe plánu ich hospodárenia do roku 2025
sa nepredpokladá zmena v tomto trende. Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná.
V prípade, že štát má záujem zachovať ich fungovanie, v budúcnosti ich bude potrebné
rekapitalizovať.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690
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7 Hodnotenie rozpočtu vo vzťahu k fiškálnym pravidlám
Rozpočet verejnej správy by mal rešpektovať domáce pravidlá, ako aj pravidlá vyplývajúce
z členstva SR v eurozóne. Najdôležitejšou domácou legislatívou vo fiškálnej oblasti je ústavný
zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti (limit na dlh) a zákon č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách, ktorý okrem iného zaviedol limity verejných výdavkov účinné od
1. apríla 2022 a pravidlo o vyrovnanom rozpočte, ktoré implementuje medzinárodnú Zmluvu
o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii (tzv. fiscal compact).
Na európskej úrovni ide najmä o plnenie požiadaviek Paktu stability a rastu a súvisiacich
nariadení.
Limit na dlh
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti obsahuje pravidlo o vývoji pomeru hrubého
verejného dlhu k HDP s definovanými sankciami pri prekročení konkrétnych úrovní. Na
základe štatistických údajov zverejnených v rámci jesennej notifikácie Eurostatu z 21. októbra
2022 hrubý dlh verejnej správy dosiahol v roku 2021 úroveň 62,2 % HDP, čím sa potvrdilo55
prekročenie horného limitu dlhovej brzdy ústavného zákona. Vzhľadom na platnú výnimku
z uplatňovania sankcií vyplývajúcich z prekročenia tretieho, štvrtého a piateho sankčného
pásma do 5. mája 2023 (na obdobie 24 mesiacov po schválení programového vyhlásenia vlády
a vyslovení dôvery vláde56), platia v súčasnosti sankcie viažuce sa k prekročeniu druhého pásma.
Ide o požiadavku, aby vláda predložila na rokovanie národnej rady návrh opatrení na zníženie
dlhu a zároveň sa znížia platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom
rozpočtovom roku57. Sankcie sa uplatňujú až kým výška dlhu neklesne pod hranicu prvého
sankčného pásma.
Graf 18: Vývoj hrubého dlhu verejnej správy (v % HDP)

55

56
57

Na základe jarnej notifikácie Eurostatu z 19. apríla 2022 dosiahol hrubý dlh 63,1 % HDP v roku 2021, čo znamenalo,
že prekročil hornú hranicu sankčných pásiem.
Platnosť únikovej klauzuly vyprší 5. mája 2023, t.j. po 24 mesiacoch od schválenia PVV a vyslovenia dôvery vláde.
RRZ vo svojej Správe o hodnotení pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti
za rok 2021 z augusta 2022 uviedla, že platy členov vlády v roku 2022 medziročne vzrástli oproti roku 2021. V čase
zverejnenia správy nebola táto požiadavka splnená. Podľa vyjadrenia Úradu vlády SR sa hľadal správny spôsob
riešenia vzniknutej situácie tak, aby bola sankcia splnená.
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Podľa odhadu Rady by mala hodnota hrubého dlhu v roku 2022 klesnúť na úroveň
58,1 % HDP, čím by dlh zostal nad horným limitom dlhu, ktorý je v roku 2022 na úrovni
55 % HDP. Vzhľadom na chýbajúce konsolidačné opatrenia v strednodobom horizonte Rada
očakáva, že hrubý dlh zostane nad horným limitom aj počas rokov 2023 až 2025, keďže dlh
sa bude pohybovať v rozpätí 56-57 % HDP a hranica najvyššieho sankčného pásma postupne
klesne na 52 % HDP do roku 2025.
Návrh rozpočtu neobsahuje opatrenia, ktoré by viedli k splneniu sankcií dlhovej brzdy
po 5. máji 2023, kedy končí úniková klauzula umožňujúca oslobodenie od plnenia sankcií
vyplývajúcich z prekročenia tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma ústavného zákona.
Vláda by po tomto termíne bola povinná viazať 3 % vybraných výdavkov štátneho rozpočtu
a bezodkladne by mala požiadať národnú radu o vyslovenie dôvery. Zároveň by na rok
2024 mala pripraviť návrh rozpočtu verejnej správy s vyrovnaným saldom a nerastúcimi
výdavkami.
Povinnosť viazania 3 % výdavkov možno vnímať ako jeden z krokov vedúcich k tomu, aby sa
návrh rozpočtu na ďalší rok pripravil v súlade s požiadavkami dlhovej brzdy. Inými slovami,
viazanie výdavkov by malo viesť k trvalému zlepšeniu salda. Návrh rozpočtu však obsahuje
viacero výdavkových titulov, ktorých viazanie by k takémuto zlepšeniu neviedlo. Ide napríklad
o transfer do štátnych finančných aktív na rekapitalizáciu štátom vlastnených spoločností vo
výške 750 mil. eur, výdavky v sume 496 mil. z dôvodu možného nadčerpania prostriedkov
3. programového obdobia, ale aj o jednorazové rezervy v prípade ich nepoužitia na stanovený
účel. Účinnosť sankcie je tak závislá od vôle vlády, akým spôsobom ju naplní.
Vláda v návrhu rozpočtu predstavila, podobne ako minulý rok58, cieľ dosiahnutia vyrovnaného
rozpočtu v roku 2024 a 2025 len ako vedľajší cieľ za predpokladu absencie novely ústavného
zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo nie je v súlade s aktuálne platným znením tohto
58

Vláda svoj postup minulý rok zdôvodnila zámerom schválenia novely ústavného zákona, ktorá by namiesto
povinnosti dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu v prvom kroku požadovala určitú zmenu štrukturálneho salda a až
v prípade jej nesplnenia by sa uplatnila požiadavka na vyrovnaný rozpočet. K schváleniu novely ústavného zákona
však dodnes nedošlo.
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zákona, berúc do úvahy vládou predpokladaný vývoj dlhu. Návrh rozpočtu nekonkretizuje
konsolidačné opatrenia na jeho dosiahnutie.
Vzhľadom na príčiny, ktoré viedli k prekročeniu horného limitu dlhu (chýbajúce výdavkové
limity v kombinácii s krízami), Rada vníma, že plnenie najprísnejších sankcií aktuálne platnej
dlhovej brzdy by spôsobilo neprimerané a z ekonomického pohľadu nevhodné utlmenie
ekonomického rastu s príliš veľkým negatívnym vplyvom na životnú úroveň obyvateľstva. Z
pohľadu Rady riešením aktuálnej situácie nie je formálne splnenie platných pravidiel59
prípadne ich priame obchádzanie, ale ich primeraná úprava v podobe schválenia
navrhnutej novely ústavného zákona.
Limit verejných výdavkov
Novým fiškálnym pravidlom sa s účinnosťou od 1. apríla 2022 stali limity verejných
výdavkov. Ide o hlavný rozpočtový nástroj na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných
financií, pričom limity sa prvýkrát mali uplatniť pre rozpočet verejnej správy na roky 2023 až
2025 (priebeh zavádzania limitov je popísaný v boxe 3).
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 neobsahuje limity verejných
výdavkov. Návrh rozpočtu nebol zostavovaný v súlade s výdavkovými limitmi, keďže medzi
MF SR a RRZ nedošlo ku konečnej dohode na metodike, ktorá má slúžiť na výpočet, aktualizáciu
a vyhodnotenie plnenia limitu. Rade v dôsledku toho nebolo umožnené vypočítať a predložiť
limity na rokovanie národnej rady v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
NR SR preto zatiaľ neschvaľovala limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025.
Prechodné ustanovenia novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy explicitne určujú povinnosť uplatnenia limitov v rozpočtovom procese v roku
2022 pre rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 202560. Vzhľadom na skutočnosť, že
nedošlo k efektívnej implementácii limitov verejných výdavkov, ako to predpokladá zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý považuje limity verejných výdavkov za hlavný
rozpočtový nástroj na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti, tak môže eventuálne dochádzať aj
k porušeniu ustanovenia čl. 55a Ústavy SR, ktorá zaväzuje Slovenskú republiku chrániť dlhodobú
udržateľnosť svojho hospodárenia.
V záujme sfunkčnenia výdavkových limitov považuje RRZ za kľúčové, aby došlo ku
konečnej dohode na metodike určenia výdavkových limitov. V aktuálnej situácií to však tiež
znamená, že k výpočtu a schváleniu limitov v národnej rade by malo dôjsť ešte pred schválením
návrhu rozpočtu v národnej rade. Návrh rozpočtu by následne musel byť zosúladený s takto
schválenými limitmi. Schválením prvých limitov verejných výdavkov v NR SR a ich

59

60

Máme na mysli situáciu, ak by vláda presne splnila požiadavku zákona bez toho, aby došlo k akémukoľvek
obmedzeniu fiškálnej politiky, čím sa minie účel danej sankcie. Zákon napríklad vyžaduje, aby vláda predložila do
národnej rady návrh rozpočtu verejnej správy s vyrovnaným alebo prebytkovým saldom (a nerastúcimi
výdavkami), pričom už nerieši situáciu, že takto predložený návrh môže byť v národnej rade zmenený
pozmeňujúcimi návrhmi poslancov bez akéhokoľvek obmedzenia.
Neuplatnením výdavkových limitov v rozpočtovom procese verejnej správy v roku 2022 pre rozpočet verejnej
správy na roky 2023 až 2025 došlo k porušeniu § 37m ods. 1 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
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implementáciou do rozpočtového procesu by tak malo dôjsť k odstráneniu stavu, ktorý
porušuje ústavný zákon61.
Implementácia limitov verejných výdavkov v súčasnom makroekonomickom prostredí
ovplyvnenom ruskou agresiou na Ukrajine je objektívne náročná. Samotné výdavkové limity
však umožňujú vláde realizovať jednorazové a dočasné opatrenia a teda čeliť nečakaným šokom,
akým je aktuálne napríklad energetická kríza. Tieto výdavky totiž nie sú súčasťou limitov.
Vzhľadom na to, že zákon o rozpočtových pravidlách a záväzok z Plánu obnovy predpokladajú
schválenie rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025 v súlade s výdavkovými limitmi, aktuálny
sklz v ich zavedení naznačuje, že skutočným dôvodom nezavedenia limitov by mohla
byť chýbajúca politická podpora, pričom nedohoda na metodike je len spôsob, ako
procesne zavedenie limitov zastaviť.
Box 3: Priebeh a príprava zavádzania limitov verejných výdavkov
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti obsahuje aj povinnosť zavedenia záväzných
limitov na verejné výdavky, pričom postup ich určenia má stanoviť iný zákon. Národná rada
Slovenskej republiky (NR SR) dňa 16. marca 2022 schválila novelu zákona č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, ktorou došlo ku kodifikácii limitov verejných výdavkov. S účinnosťou od
1. apríla 2022 je limit verejných výdavkov hlavným rozpočtovým nástrojom na dosiahnutie dlhodobej
udržateľnosti verejných financií, pričom limity sa prvýkrát mali uplatniť pre rozpočet verejnej správy
na roky 2023 až 2025.
Výdavkové limity nie sú implementované. Podľa zákona mala RRZ prvé limity verejných výdavkov
na roky 2023 až 2025 vypočítať a predložiť NR SR v termíne do 14. júla 2022, čomu však mala
predchádzať dohoda na metodike výpočtu, aktualizácie a vyhodnotenia plnenia limitu verejných
výdavkov medzi RRZ a MF SR. K dohode na metodike zatiaľ nedošlo 62.
Vecné výhrady MF SR sa týkali najmä oblastí, ktoré nemajú vplyv na výpočet prvotných limitov,
ale sú skôr dôležité pre budúce obdobie. Z pohľadu RRZ je dôležitá najmä tá časť metodiky, kedy je
vláda povinná napraviť prekročenie výdavkových limitov z predchádzajúceho roka (t-1). RRZ navrhuje,
aby sa tak stalo v nasledujúci (teda aktuálny rok t)63, zatiaľ čo MF SR argumentuje, že nie všetky výdavky
sú pod ich priamou kontrolou a potrebuje získať skúsenosti s výdavkovými limitmi a preto navrhuje až
budúci rok (t+1), čiže dva roky od roku, kedy limit bol prekročený. To by však znamenalo zníženú
funkčnosť výdavkových limitov najmä v druhej polovici volebného obdobia, ktoré však môže byť
z dôvodu politického cyklu náchylnejšie na prekračovanie limitov.

61

62

63

GIBA, M., BUJŇÁK, V.: Ústavnoprávna analýza vybraných ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti zo dňa 31.07.2020, s. 29: „Ak v súčasnosti nejestvujú efektívne výdavkové limity, ktorých existenciu
predpokladá čl. 7 ods. 3 v spojení s čl. 1 ÚZoRZ, potom ide o protiústavný stav, za ktorý nesú zodpovednosť tie
subjekty, ktoré majú povinnosť tieto limity v adekvátnej podobe vytvoriť. Je dôležité im túto skutočnosť intenzívne
pripomínať a pritom zdôrazňovať, že nejde o maličkosť, ale o otázku dodržiavania ústavného poriadku štátu.“
Príprava metodiky a diskusie na technickej úrovni s MF SR začali ešte pred schválením novely zákona. Väčšinu
významných pripomienok nevyhnutných pre výpočet limitov na roky 2023 až 2025 sa podarilo rokovaniami
vyriešiť, vďaka čomu RRZ dňa 31. mája 2022 metodiku na svojom zasadnutí schválila a MF SR udelilo predbežný
súhlas s jej znením. Vzhľadom na celkovú komplexnosť a náročný proces implementácie si však MF SR vyžiadalo
ešte dodatočný čas na jej posúdenie do 11. júla 2022. Dňa 8. júla 2022 MF SR zaslalo RRZ list, ktorým vznieslo
pripomienky k predbežnému zneniu metodiky a až do ich vyriešenia predbežný súhlas s metodikou stiahlo.
Na dané pripomienky RRZ odpovedala obratom listom, pričom dňa 14. júla 2022 sa uskutočnilo stretnutie, na
ktorom bola deklarovaná obojstranná súčinnosť pri hľadaní dohody. K dnešnému dňu RRZ nemá zo strany MF SR
reakciu na navrhované riešenia RRZ.
Po skončení testovacej prevádzky, ktorá prebieha v aktuálnom volebnom období.
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MF SR aktuálne argumentuje nedoriešenými pripomienkami iných členov vlády, pričom po ich
vyriešení vyjadrilo pripravenosť vyriešiť aj vyššie uvedené pripomienky uplatnené zo strany MF SR.
Viaceré pripomienky člena vláda boli zapracované. Iné pripomienky člena vlády smerujú k
obmedzeniu kompetencií RRZ vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti, ktoré spočívajú v povinnosti zostavenia základného scenára vývoja verejných financií
a výpočtu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti na základe transparentne zverejnenej metodiky
a predpokladov použitých pri výpočte. Vzhľadom na to, že limity verejných výdavkov sú prepojené
s dlhodobou udržateľnosťou, vychádzajú zo základného scenára zostaveného RRZ. Keďže zákon
vyžaduje dohodu na metodike medzi RRZ a MF SR, RRZ v súčasnosti nemá informácie, či došlo
k vyriešeniu pripomienok člena vlády.
Zavedenie výdavkových limitov je aj súčasťou opatrení Plánu obnovy a odolnosti, pričom aj na základe
ich uzákonenia vláda (jeden z míľnikov, ktorý malo Slovensko splniť) požiadala o prvú platbu, ktorú
následne Európska komisia uhradila. Keďže limity verejných výdavkov mali byť podľa znenia
uvedeného míľnika súčasťou rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 a v súčasnosti existuje
vysoké riziko, že sa tak nestane, Európska komisia sa vyjadrila, že schválenie rozpočtu verejnej správy
bez výdavkových limitov bude predstavovať zvrátenie plnenia míľnika, ktorý bol pozitívne hodnotený
v prvej žiadosti o platbu. Zvrátenie plnenia míľnika by znamenalo pozastavenie ďalších platieb
z mechanizmu obnovy a odolnosti. Európska komisia preto požiadala Slovensko o zahrnutie
výdavkových limitov do pripravovaného rozpočtu verejnej správy.

Pravidlo o vyrovnanom rozpočte
Ďalším dôležitým domácim pravidlom je pravidlo o vyrovnanom rozpočte, na základe
ktorého by Slovensko malo v strednodobom horizonte smerovať k vyrovnanému rozpočtu
(štrukturálny deficit najviac vo výške 0,5 % HDP). V nadväznosti na zavedenie výdavkových
limitov sa zmenil aj spôsob vyhodnotenia tohto pravidla. Zo zákona sa vypustila povinnosť pre
ministerstvo financií zverejňovať pravidelne dvakrát do roka hodnotenie toho, či došlo
k výraznému odchýleniu od strednodobého cieľa a ponechalo túto povinnosť len v nadväznosti
na úkony vyplývajúce z európskych pravidiel64.
V programe stability z apríla 2022 vláda potvrdila strednodobý cieľ stanovený
v predchádzajúcom roku zohľadňujúc požiadavky novoprijatých výdavkových limitov. Cieľom
je dosiahnutie štrukturálneho prebytku vo výške 0,5 % HDP, pričom na základe
odhadovaného stavu verejných financií v roku 2022 a zákonom stanovených požiadaviek na
konsolidáciu by mal byť splnený do roku 203065.
Podľa odhadov RRZ dosiahne v roku 2022 štrukturálny deficit úroveň 2,3 % HDP, pričom
bez prijatia dodatočných konsolidačných opatrení by sa v roku 2023 dostal na úroveň
3,3 % HDP. V ďalších rokoch by sa priblížil k úrovni 4 % HDP66. Plnenie pravidla
vyhodnocuje MF SR a RRZ na základe skutočných údajov.

64

65

66

Termíny na zverejnenie boli do 30. júna bežného rozpočtového roka a 30. novembra bežného rozpočtového roka.
Keďže bola zo zákona vypustená povinnosť zverejňovať takúto správu pravidelne, ministerstvo financií počas roku
2022 nepristúpilo k hodnoteniu, či došlo k výraznému odchýleniu od smerovania k strednodobému rozpočtovému
cieľu. Odôvodnilo to spustenou všeobecnou únikovou klauzulou z pravidiel Paktu stability a rastu.
V Programe stability SR 2022 až 2025 došlo k posunu predpokladu o dosiahnutí strednodobého rozpočtového
cieľa oproti cieľu z Programu stability SR 2021 – 2024 o dva roky; teda dosiahnutie štrukturálneho prebytku na
úrovni 0,5 % HDP v roku 2030 a nie v roku 2028.
Po zohľadnení rizík návrhu rozpočtu by štrukturálny deficit v roku 2023 vzrástol na úroveň 3,3 % HDP.
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Európske pravidlá – Pakt stability a rastu
Dodržiavanie európskych pravidiel vyplývajúcich Paktu stability a rastu sa momentálne
nevyhodnocuje, keďže od roku 2020 je platná tzv. všeobecná úniková klauzula.
Vzhľadom na pandémiu Európska komisia navrhla v marci 2020 spustenie všeobecnej únikovej
klauzuly67 z pravidiel Paktu stability a rastu, ktorá umožňuje dočasný odklon od smerovania
k strednodobému cieľu, ak to neohrozuje strednodobú rozpočtovú udržateľnosť a teda
nepožaduje medziročné znižovanie štrukturálneho schodku. Európska komisia vo svojom liste68
vyzvala, aby fiškálna politika podporovala oživenie hospodárstva v roku 2021, zohľadňujúc
reformy z Plánu obnovy a odolnosti. Následne v liste69 s odporúčaniami pre hospodársku
politiku predĺžila platnosť únikovej klauzuly do konca roku 2022, kedy predpokladala oživenie
ekonomík EÚ na úroveň pred pandémiou. Vo svojich jarných odporúčaniach Európska
komisia70 považuje za dôvodné predĺžiť účinnosť tzv. všeobecnej únikovej klauzuly aj
počas roku 2023 vzhľadom na pretrvávajúce neistoty a významné negatívne riziká vyplývajúce
z invázie Ruska na Ukrajinu, bezprecedentného nárastu cien energií a problémoch
v dodávateľských reťazcoch.
Rada EÚ v júni 2022 na základe hodnotenia programu stability Slovenska odporučila na rok 2023
zabezpečiť, aby tempo rastu národne financovaných bežných primárnych výdavkov bolo
v súlade s neutrálnou fiškálnou politikou pri zohľadnení dočasnej a cielenej pomoci
domácnostiam a najzraniteľnejším firmám citlivým na nárast cien energií a pomoci ľuďom
z Ukrajiny71. Podľa odhadu RRZ tempo rastu týchto výdavkov (uvedené v časti 2.2) v roku
2023 prevýši tempo dlhodobého rastu ekonomiky a tým bude pôsobiť expanzívne na
ekonomiku, čo je v rozpore s odporúčaním Rady EÚ.
V priebehu októbra 2021 Európska komisia opätovne spustila diskusiu72 o revízii pravidiel
fiškálneho dohľadu. V novembri roku 2022 predstavila návrh reformy fiškálneho rámca73,
ktorá predpokladá aj zmeny v spôsobe prijímania a hodnotenia strednodobých fiškálnych cieľov
členských štátov so zreteľom na ich reformné a investičné plány a priority. Návrh EK
predpokladá dohodu partnerov na nových fiškálnych pravidlách pred začatím
rozpočtového procesu pre rok 2024.
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69

70

71

72
73

Dňa 20. marca 2020 Európska komisia navrhla spustenie tzv. všeobecnej únikovej klauzuly
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf
List z Európskej komisie z dňa 19. septembra 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/sk.pdf
Dňa 2. júna 2021 Európska komisia na základe jarnej ekonomickej predpovede predĺžila platnosť všeobecnej
únikovej klauzuly do roku 2022 a stanovila jej pravdepodobné ukončenie v roku 2023.
https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2021-500_en.pdf
Európska komisia narvhuje v rámci Jarného balíka Európskeho semestra 2022 a odporúčaní pre Slovensko z 23.
mája 2022 predĺžit platnosť únikovej klauzule a počas roku 2023. https://ec.europa.eu/info/system/files/2022european-semester-csr-slovakia_en.pdf
Council recommendation on the 2022 National Reform Programme of Slovakia and delivering a Council opinion
on the 2022 Stability Programme of Slovakia, 17 June 2022
https://ec.europa.eu/info/files/economic-governance-review-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6562
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8 Pravidlá rozpočtovej transparentnosti
Proces prípravy rozpočtu ako aj schválené dokumenty by mali rešpektovať pravidlá
transparentnosti definované v zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Zákon stanovuje
požiadavky na nezávislé posúdenie makroekonomických predpokladov a daňovej prognózy,
nevyhnutné pre realistické zostavenie fiškálneho rámca. Dátové požiadavky by mali zabezpečiť
lepšiu informovanosť o celkovej situácii v rozpočte a realizovaných politikách.
Realistickosť makroekonomických predpokladov a predpokladaného vývoja daňových
a vybraných nedaňových príjmov ako aj vybraných výdavkov74 hodnotia členovia Výboru pre
makroekonomické prognózy (VpMP) a členovia Výboru pre daňové prognózy (VpDP). Výbory
fungujú nezávisle75, Kancelária RRZ je členom VpMP aj VpDP. V roku 2022 zasadal VpMP
štyrikrát, VpDP tiež štyrikrát. Termíny zverejnenia prognóz boli v súlade s ústavným
zákonom.
Tab 12: Zasadnutia výborov a zverejnenie prognóz

Výbor pre
makroekonomické
prognózy
Výbor pre daňové
prognózy

zasadnutie
VpMP
zverejnenie
prognóz
zasadnutie
VpDP
zverejnenie
prognóz

1.
Povinný
termín do
15.2.

2.

3.
Povinný
termín do
30.6.

4.

02.02.2022

17.03.2022

15.06.2022

16.09.2022

10.02.2022

28.03.2022

30.06.2022

27.09.2022

10.02.2022

24.03.2022

27.06.2022

22.09.2022

15.02.2022

30.03.2022

30.06.2022

27.09.2022

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 poskytol zákonom definované údaje76,
po obsahovej stránke však neboli všetky údaje dostatočne vysvetlené a zdôvodnené,
čo sťažuje jeho vyhodnotenie a identifikáciu potenciálnych rizík. RRZ dodatočne
požiadala o sprístupnenie dát a zodpovedanie doplňujúcich otázok. MF SR požiadavke vyhovelo
a niektoré témy boli ďalej hlbšie konzultované.
RRZ popri plnení zákonom daných požiadaviek na obsah rozpočtu posudzuje návrh rozpočtu aj
z pohľadu zámerov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.
Za najvýznamnejšie pozitívum považuje pokračovanie snahy zefektívňovať verejné
investície cez princíp nulového štartovacieho rozpočtu (zero-based budgeting). Ten má za
cieľ financovať iba pripravené a dostatočne návratné projekty. Rezorty pripravili a zverejnili
74

75

76

Zákon o rozpočtovej zodpovednosti pojednáva v pravidlách rozpočtovej transparentnosti o prognózach daňových
a odvodových príjmov. Tieto položky sú predmetom VpDP, pričom od júna 2021 výbor hodnotí realistickosť
daňových a odvodových príjmov spolu s vybranými nedaňovými príjmami, ako agregátny celok.
Nejde o úplnú nezávislosť, keďže podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sú výbory poradnými
orgánmi ministra financií. Ako príklad možno uviesť Čl. 6 ods. 1 Štatútu VpDP, na základe ktorého je možná
zmena štatútu okrem zmeny prílohy len na návrh ministra financií SR.
Bližšie informácie o plnení zákonom definovaných požiadaviek sú uvedené v prílohe č. 8.
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metodiky a dlhodobé investičné rezortné plány, ktoré majú slúžiť ako kľúčové vstupy pre
zostavovanie rozpočtu verejnej správy s cieľom zrýchliť a sprehľadniť investičný proces. Rada
odporúča, aby všetky väčšie neinvestičné výdavkové politiky takisto prechádzali odborným
posúdením princípmi Hodnoty za peniaze.
Za najvýznamnejšie nedostatky aktuálneho návrhu rozpočtu RRZ považuje:

77

78

79

•

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s rozpočtovým cieľom iba v roku 2023, nie
v ďalších rokoch, nakoľko chýbajú skonkretizované konsolidačné opatrenia.
Kľúčové ukazovatele rozpočtu (štrukturálne saldo) sú prezentované za predpokladu
splnenia rozpočtových cieľov a vytvárajú priaznivejší obraz o verejných financiách
v porovnaní s jeho aktuálnym stavom.

•

Dôležité legislatívne zmeny prijíma Národná rada SR aj po tom, ako vláda schváli
návrh rozpočtu a predloží ho parlamentu. Parlament dňa 8. novembra 2022 schválil
pozmeňujúci návrh zákona o sociálnom poistení, ktorým upravuje sumu prídavku na
dieťa, pozmeňujúci návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorým upravuje výšku
daňového bonusu alebo novelou zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorým sa
posúva platnosť vyplácanie príspevku; tzv. krúžkovného. Napriek tomu, že návrh
rozpočtu obsahuje rezervu na krytie vplyvov týchto legislatívnych zmien, z hľadiska
transparentnosti je dôležité, aby ich vplyvy posúdil Výbor pre daňové prognózy77,
k čomu zatiaľ nedošlo.

•

Zostavovanie výdavkovej strany návrhu rozpočtu by malo vo väčšej miere
vychádzať zo scenára nezmenených politík na najbližšie tri roky tak ako to
predpokladá zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy78. V súčasnosti je
takto prezentovaný návrh rozpočtu len v oblasti výdavkov zdravotných poisťovní, čo
umožňuje transparentne posúdiť predpoklady zostavenia rozpočtu zdravotníctva,
vrátane vplyvov zapracovaných opatrení. Rovnaký postup by sa mal začať uplatňovať aj
v ďalších oblastiach.

•

K zlepšeniu informovanosti by mohlo dôjsť u štátnych podnikov. Podobne, ako
v predchádzajúcich návrhoch rozpočtu, absentujú výsledky hospodárenia za jednotlivé
zdravotnícke zariadenia s majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva SR ako aj
stručný komentár ku všetkým podnikom79. Nedostatok informácií sťažuje vyhodnotenie
rizika plynúceho z hospodárenia podnikov vo vlastníctve štátu.

•

Transparentnosť rozpočtu trpí veľkým objemom rezerv, ktoré nie sú dostatočne
špecifikované a účelovo viazané. Je potrebné uviesť, že asi 2,5 mld. eur z pôvodného
objemu rezerv na kompenzačné opatrenia spojené s rastom cien energií vo výške
3,4 mld. eur bolo v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu vládou SR realokovaných do

Predmetom posudzovania zo strany Výboru môžu byť také legislatívne zmeny, ktoré schválila vláda alebo boli
v druhom čítaní NR SR.
Podľa druhej vety §4, ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Rozpočet verejnej správy sa
zostavuje a realizuje v súlade s limitom verejných výdavkov na základe scenárov nezmenených politík.“
Nielen spadajúcich pod MZ SR.
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kapitol ministerstiev80, stále však chýba špecifikácia schém pomoci, ktoré by mali byť
z týchto zdrojov financované. Zahrnutie veľkého objemu rezervy do rozpočtu bez
presného určenia teoreticky vytvára fiškálny priestor na financovanie nových opatrení
vrátane takých, ktoré trvale navyšujú deficit81.
•

80

81

Úrokové príjmy a náklady spojené s emisiou štátneho dlhu naďalej nie sú
rozpočtované v súlade s metodikou ESA2010, čo znižuje porovnateľnosť
rozpočtových údajov so skutočnosťou.

Na rokovaní vlády došlo k presunu 900 mil. eur do kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
a 1 400 mil. eur do kapitoly Ministerstva hospodárstva, ktoré sú určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti
s rastom cien energií. Ďalších 940 mil. eur zostalo ako rozpočtová rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace
s rastom cien vo VPS a 160 mil. eur bolo alokovaných na Slovenskú správu ciest a železničné spoločnosti v gescii
Ministerstva dopravy.
Rozpočtové pravidlá stanovujú, že o použití prostriedkov v rezervách s výnimkou rezervy vlády a rezervy predsedu
vlády rozhoduje minister financií, čo umožňuje použitie prostriedkov alokovaných v rezervách aj na iný účel.
Príklad sme videli aj v rámci rozpočtu na rok 2022, kedy prevažná väčšina zdrojov z výdavkov na podporu
ekonomiky v sume 504 mil. eur bola napriek deklarácii ministra financií použitá, aj keď nedošlo k schváleniu
ústavných reforiem, ktorými malo byť toto uvoľnenie podmienené.
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Príloha č. 1 – Makroekonomická prognóza RRZ a VpMP
Tab 13: Prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy - základný scenár (september 2022)
Ukazovateľ (v %)

Prognóza
(september 2022)

Skut.

Rozdiel
(v. september 2021)

2021

2022

2023

2024

2025

HDP, reálny rast
Inflácia, priemerná ročná; CPI
Nominálna mzda, rast
Reálna mzda, rast
Zamestnanosť (št. výkaz.), rast
Miera nezamestnanosti (VZPS)

3,0
3,2
6,9
3,6
-0,7
6,9

1,9
12,4
8,3
-3,6
2,1
6,1

0,6
13,5
10,4
-2,7
0,2
6,1

1,7
3,4
7,5
3,9
0,7
5,6

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

Spotreba domácností, reálny rast
Investície, reálny rast
Export tovarov a služieb, reálny rast
Vážené základne pre rozp. príjmy

1,6
0,2
10,6
5,2

4,6
5,4
-1,6
11,7

-3,7
16,3
1,7
9,0

2,0
-6,4
7,6
6,5

1,5
1,7
5,8
5,9

2022

2023

2024

Zdroj: MF SR, RRZ, ŠÚ SR

Tab 14: Prognóza RRZ (september 2022)
Ukazovateľ (v %)
HDP, v b.c., mld. Eur
HDP, nominálny rast
HDP, reálny rast
Inflácia, priemerná ročná; CPI
Nominálna mzda, rast
Reálna mzda, rast
Zamestnanosť, rast
Miera nezamestnanosti (VZPS)
Spotreba domácností, reálny rast
Investície, reálny rast
Export tovarov a služieb, reálny rast

2021

Prognóza
(september 2022)
2022 2023 2024 2025

98,5
5,5
3,0
3,2
6,9
3,6
-0,7
6,9
1,6
0,2
10,6

108,9
10,5
1,7
12,3
9,0
-2,9
2,0
6,2
3,7
5,4
-0,5

Skut.

123,9
13,8
1,4
13,1
11,6
-1,2
0,4
6,1
-0,7
11,5
2,0

132,6
7,0
1,6
4,2
8,4
4,1
0,4
5,9
1,0
1,9
7,5

Rozdiel oproti VpMP
2022

2023

2024

2025

143,9
8,5
3,0
4,9
7,7
2,7
0,3
5,5
1,9
4,5
4,9
Zdroj: RRZ, MF SR, ŠÚ SR
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Príloha č. 2 – Prognózy príjmov a výdavkov (Výbor pre daňové
prognózy)
Prognóza daňových a odvodových príjmov (ďalej daňová prognóza) a prognóza vybraných
nedaňových príjmov v návrhu rozpočtu verejnej správy vychádza z prognózy príjmov schválenej
Výborom pre daňové prognózy (VpDP) v septembri 202282. Kancelária Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť túto prognózu hodnotila ako realistickú83 pri daných makroekonomických
predpokladoch (prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy zo septembra 2022)84.
Prognóza vybraných výdavkov bola taktiež pri daných makroekonomických predpokladoch
hodnotená ako realistická. Za najvýznamnejšie riziko prognóz možno považovať najmä neistotu
v makroekonomickom vývoji v dôsledku cenového vývoja a ruskej invázie na Ukrajine.
Prognózy VpDP neboli dodatočne upravované a sú správne zaznamenané v rozpočte
Údaje uvedené v knihe rozpočtu zaslanej do parlamentu sú uvedené transparentne
a zodpovedajú daňovým príjmom skutočne zahrnutým v rozpočte. V minulosti to nebolo
pravidlom, čo RRZ opakovane kritizovala a považovala za nepresné informovanie verejnosti
a parlamentu. Z hľadiska transparentnosti je otázny spôsob zapracovania osobitného odvodu
od spoločnosti Vodohospodárska výstavba, š. p. v plánovanej výške 150 mil. eur v roku 2023.
Príjem tohto typu by mal byť podľa RRZ zaradený do množiny posudzovanej VpDP
a zapracovaný do návrhu RVS až po schválení aktualizovanej prognózy príjmov VpDP ako celku.
Štátom podporované nájomné bývanie
Ide o potenciálne rozsiahlu a dlhodobú investičnú akciu so schválenou rámcovou legislatívou
a s oporou v programovom vyhlásení vlády. Motiváciou vzniku takéhoto typu bývania je znížená
sadzba DPH na dodanie a obnovu stavieb vo výške 5 %85. Štátom podporované nájomné bývanie
vytvára výpadok DPH, akonáhle prichádza k substitúcii medzi štandardnou výstavbou bytov
a podporovanou výstavbou. Z výpadku dane zapracovaného v návrhu RVS vyplýva, že do schémy
štátom podporovaného nájomného bývania by malo byť v rokoch 2023 až 2025 zapojených nula
bytov. Kancelária RRZ do svojej prognózy zahrnula výpadok dane zodpovedajúci polovičnému
počtu bytov v porovnaní s plánmi predkladateľa legislatívnej úpravy.
Daňová reforma
V máji 2021 bola načrtnutá daňová reforma, v novembri boli formou nakrúcania
dokumentárneho filmu predstavené jej základné okruhy. V máji 2022 bola schválená prvá časť
ohľadom „podpory rodiny“. Táto časť daňovej reformy predstavuje čistý výrazne negatívny vplyv
na saldo hospodárenia VS, avšak čiastočne by mala byť kompenzovaná opatreniami, ktoré
samosprávy budú musieť realizovať vzhľadom na zníženie príjmov z podielových daní. O prvej
časti daňovej reformy bude rozhodovať Ústavný súd SR, na ktorý bol prezidentkou SR podaný
návrh na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti.
82

83

84

85

VpDP vyhodnocuje príjmovú časť ako celok. V návrhu RVS sa nesprávne uvádza, že bola vyhodnotená samostatne
daňová prognóza a samostatne prognóza nedaňových položiek. Ak by mali byť tieto prognózy hodnotené
samostatne, Kancelária RRZ by nehodnotila obe prognózy ako realistické.
Prognóza MF SR je podľa štatútu VpDP vyhodnotená ako realistická, pokiaľ je odchýlka prognózy člena VpDP
od prognózy MF SR do jedného percenta. V prípade, ak nadpolovičná väčšina členov VpDP hodnotí prognózu
MF SR ako realistickú alebo konzervatívnu, stáva sa prognóza MF SR schválenou prognózou VpDP.
Návrh RVS je postavený na iných makroekonomických predpokladoch, než aké boli schválené VpMP
v septembri 2022.
Základná sadzba DPH je na úrovni 20 %.
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Box 4: Prehľad daňových opatrení v parlamente
Aktuálne sú v parlamente podané návrhy zákonov, ktoré môžu mať vplyv na výšku daňových príjmov
nad rámec príjmov zahrnutých v návrhu rozpočtu a v aktuálnom odhade RRZ.
• V prípade osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach sa navrhuje významné
navýšenie ako aj rozšírenie dane na nové subjekty, napr. na niektoré médiá a výbercu mýta na
základe poverenia NDS, a.s. Návrh bol podaný bez kvantifikácie.
• Navrhuje na zvýšenie spotrebnej dane z alkoholických nápojov, ktoré by sa týkalo liehu, pričom by
sa základná aj znížená sadzba dane navýšila o 30 %. Návrh bol podaný bez kvantifikácie.
• Navrhuje sa zaviesť daň zo stavby, ktorou je plynovod. Daň by sa mala odvíjať od dĺžky stavby v km,
pričom z tejto by sa malo platiť 6 000 eur mesačne. Návrh bol podaný bez kvantifikácie.
• Návrh týkajúci sa DPH je veľmi vágny a dáva široké možnosti vláde, ktorá bude môcť nariadením
vlády ustanoviť tovary a služby, za úhradu ktorých sa poskytuje príspevok, ako aj výšku tohto
príspevku. Podané bez kvantifikácie. Predpoklad RRZ vychádzajúci z verejných vystúpení
predkladateľov je, že pôjde o opatrenie s negatívnym čistým vplyvom na saldo VS. Vplyv uvedený
v tabuľke nižšie zodpovedá odhadu RRZ v prípade, ak by boli zavedené príspevky vo výške DPH
v gastronomickom sektore počas 6 mesiacov roka 2023 a následne, v rokoch 2024 a 2025, by boli
obdobné výpadky realizované v iných sektoroch.
• Daň z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou mala priniesť zdroje odvíjajúce
sa od rozdielu obstarávacej a referenčnej ceny ropy. Ide o starší návrh namierený na spracovateľa
ruskej ropy, podaný s kvantifikáciou, ktorá je vzhľadom na dynamický vývoj neaktuálna. Zákon mal
byť pôvodne účinný od 01.06.2022. Kvantifikovaný výnos dane v roku 2022 je nerealistický.
Keďže popísané návrhy zákonov išli do legislatívneho procesu spravidla bez akýchkoľvek kvantifikácií,
tabuľka odhadovaných vplyvov jednotlivých opatrení vychádza najmä z prezentácie IFP ku
septembrovému zasadnutiu VpDP. Návrhy zákonov spravidla neboli predmetom medzirezortného
pripomienkového konania, ani predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Tab 15: Predpokladané vplyvy opatrení – odhad prezentovaný na zasadnutí VpDP v septembri
2022 (ESA2010, mil. eur)
Navrhované opatrenie
Osobitný odvod - rozšírenie, zvýšenie sadzby
Spotrebná daň - zvýšenie sadzby z liehu o 30 %
Daň z osobitnej stavby - plynovod
DPH - príspevky za skenovanie QR kódov
Daň z ruskej ropy
Vplyv celkom

2022

2023

2024

2025

0
9
15
0
58
82

102
77
83
-154
24
132

96
78
83
-159
23
121

88
78
83
-168
0
81

Zdroj: MF SR, RRZ
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Príloha č. 3 – Rok 2022: Odhad salda RRZ
RRZ ako podklad pre hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 odhadla
vývoj hospodárenia verejnej správy v roku 2022. Tento odhad následne slúži ako východisko pre
identifikáciu a posúdenie rizík a zdrojov ich krytia v rokoch 2023 až 2025. Odhad salda verejnej
správy v roku 2022 v metodike ESA2010 vychádza najmä z údajov vykazovaných v Štátnej
pokladnici, ktoré zaznamenávajú hotovostné plnenie rozpočtu subjektov verejnej správy, ako aj
z ďalších podkladov pripravených na základe rozpočtových údajov, dostupných výkazov
za subjekty verejnej správy a expertných odhadov. Dôležitým zdrojom informácií je aj odhad
vlády zverejnený v rámci návrhu rozpočtu, vo viacerých rozpočtových položkách však RRZ
na základe doplňujúcich údajov očakáva iné koncoročné plnenia86.
Odhad vlády v návrhu rozpočtu nadhodnocuje niektoré daňové príjmy v roku 2022
s celkovým rizikom vo výške 159 mil. eur.
•

Negatívnym rizikom je nadhodnotený príjem z dane z príjmu právnických osôb vo
výške 140 mil. eur, čo je spôsobené zohľadnením jednorazovej povahy ziskov niektorých
spoločností v roku 2021 a predpokladaným dopadom nárastu nákladov na energie, ktorý
vyplýva z aktuálnej situácie na trhoch s komoditami. Negatívne prispieva v sume
136 mil. eur aj výnos z DPH, ktorý vyplýva z rozdielnych predpokladov RRZ. Odhad
v tejto položke vychádza z aktuálneho výnosu zaznamenaného v prvých ôsmich
mesiacoch roku 2022.

•

Na druhej strane pozitívnym rizikom voči predpokladom v návrhu rozpočtu je
podhodnotený príjem zo sociálnych a zdravotných odvodov s očakávaným
rozdielom vo výške 39 mil. eur, čo je spôsobené rozdielnymi makroekonomickými
predpokladmi. Takisto vyšší daňový príjem RRZ očakáva pri dani z príjmu
fyzických osôb (bez 2 % a daňových kreditov) o sumu 34 mil. eur.

Pri nedaňových príjmoch RRZ odhaduje pozitívne riziko vo výške 131 mil. eur oproti
predpokladom návrhu rozpočtu. Najvýraznejší rozdiel bol zaznamenaný pri odvode
z hazardných hier (20 mil. eur), administratívnych poplatkoch ŠR (19 mil. eur), tržbách ŽSR
(19 mil. eur), tržbách ZSSK (18 mil. eur) a pri ostatných nedaňových príjmoch ŠR (58 mil. eur).
Naopak najvýraznejšie negatívne riziko v sume 7 mil. eur bolo odhadnuté pri tržbách NDS, čo je
spôsobené rozdielnymi predpokladmi vývoja na základe plnenia počas prvých ôsmich mesiacov
tohto roka.
V rámci výdavkov na sociálne dávky a transfery RRZ identifikovala negatívne riziko vo výške
2 mil. eur oproti predpokladom návrhu rozpočtu. RRZ na základe vývoja v prvých ôsmich
mesiacoch roku 2022 očakáva vyššie čerpanie vo výdavkoch na sociálne dávky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 58 mil. eur. Na druhej strane pozitívne riziko bolo
zaznamenané pri výdavkoch Sociálnej poisťovne vo výške 56 mil. eur.

86

Technické odhady vývoja salda spolu s identifikovanými rizikami (tzv. „Rozpočtový semafor“) zverejňuje KRRZ
každý mesiac na stránke RRZ.
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RRZ kvantifikovala výraznú úsporu oproti návrhu rozpočtu v položkách týkajúcich sa
vzťahov s rozpočtom EÚ vo výške 445 mil. eur. Pozitívny vplyv na deficit vyplýva najmä
z nízkej úrovne čerpania EÚ fondov a s tým súvisiacim pomalým tempom čerpania výdavkov na
spolufinancovanie v sume 380 mil. eur ako aj z nižšej očakávanej výšky transferu do rozpočtu
EÚ vo výške spolu 111 mil. eur. Úsporu oproti predpokladom vlády RRZ očakáva aj pri rezerve na
odvody a prostriedky EÚ.
Najvýraznejším pozitívnym vplyvom pre saldo rozpočtu oproti odhadu vlády vo výške
1 260 mil. eur sú vybrané výdavky štátneho rozpočtu. K rozdielu v najvyššej miere prispieva
odlišný predpoklad RRZ o čerpaní kapitálových výdavkov, v menšej miere očakávame úsporu aj
v bežných výdavkoch. Vzhľadom na úroveň plnenia rozpočtu pozorovanú na konci septembra,
ako aj uvoľňovanie prostriedkov rozpočtovými opatreniami, RRZ nepredpokladá vyčerpanie
týchto prostriedkov na úrovni očakávanej vládou:
•

V rámci bežných výdavkov je odhadovaná úspora vo výške 529 mil. eur. Návrh
rozpočtu oproti odhadu RRZ predpokladá vyššiu úroveň výdavkov na tovary
a služby vo výške 365 mil. eur, v oblasti mzdových výdavkov RRZ očakáva úroveň
čerpania nižšiu o 19 mil. eur.

•

V rámci kapitálových výdavkov ŠR RRZ na základe aktuálneho plnenia a prostriedkov
presunutých z predchádzajúcich rokov očakáva objem výdavkov nižší o až 731 mil. eur
oproti predpokladom vlády. Úspora je očakávaná najmä z dôvodu nižších investícií
s vplyvom 658 mil. eur87.

Najvýraznejšie negatívne riziko voči aktuálnemu odhadu vlády RRZ identifikovala pri
hospodárení samospráv, a to vo výške 307 mil. eur. Riziko vyplýva najmä z hospodárenia obcí
(negatívny vplyv 238 mil. eur), kde RRZ na základe priebežného čerpania očakáva vyšší rast
kapitálových výdavkov, čo je spojené s tohtoročným termínom konania komunálnych volieb.
V oblasti výdavkov na zdravotníctvo RRZ očakáva nižšie čerpanie v porovnaní s predpokladmi
návrhu rozpočtu o 43 mil. eur. Najvýznamnejšia úspora vyplýva z nižších očakávaných výdavkov
na zdravotnú starostlivosť vo výške 95 mil. eur. Naopak negatívny vplyv predstavujúci
26 mil. eur bol identifikovaný vo vyšších prevádzkových výdavkoch zdravotných poisťovní,
zistená bola vyššia očakávaná úroveň transferu akcionárom súkromných zdravotných
poisťovní a negatívne prispelo aj hospodárenie nemocníc.
V rámci ostatných subjektov verejnej správy RRZ identifikovala negatívne riziko
s celkovým vplyvom oproti návrhu rozpočtu vo výške 166 mil. eur. Vzhľadom na aktuálne
čerpanie a v nadväznosti na vývoj v predchádzajúcich rokoch RRZ kvantifikovala pre rok 2022
voči predpokladom vlády horšie hospodárenie príspevkových organizácií o 123 mil. eur,
verejných vysokých škôl o 51 mil. eur a dopravných podnikov o 37 mil. eur. Naopak, pozitívne
riziko je odhadované v hospodárení Národnej diaľničnej spoločnosti (40 mil. eur), Jadrovej
a vyraďovacej spoločnosti (18 mil. eur) a v hospodárení Železničnej spoločnosti Slovensko
(17 mil. eur).

87

Podľa informácií z Ministerstva financií SR je to spôsobené zlým projektovým manažmentom a dlhodobým
plánovaním investícií. Situáciu by mali zlepšiť rezortné metodiky a dlhodobé investičné plány, ktoré sa postupne
zverejňujú a budú slúžiť ako podklad pre zostavovanie rozpočtu.
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Tab 16: Porovnanie odhadu salda VS v roku 2022 s fiškálnym rámcom (ESA2010, mil. eur)

Celková odchýlka:
- v % HDP
1. Opatrenia prijaté na riešenie pandémie
2. Nečerpanie ekonomickej rezervy
3. Opatrenia vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine
4. Opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií
5. Daňové a odvodové príjmy
6. Nedaňové príjmy
- príjmy z dividend (ŠR a MH Manažment)
- administratívne poplatky ŠR
- odvod z hazardných hier
- emisné kvóty
- ostatné nedaňové príjmy ŠR
7. Soc. transfery a dávky bez vplyvu pandémie
- sociálne dávky MPSVaR
- výdavky Sociálnej poisťovne
8. Vzťahy s rozpočtom EÚ
- transfer do rozpočtu EÚ
- výdavky na spolufinancovanie
- rezerva na odvody do EÚ a prostriedky EÚ
- korekcie k čerpaniu EÚ fondov
9. Výdavky štátneho rozpočtu
- bežné rezervy (okrem EÚ a miezd)
- mzdové výdavky ŠR (vrátane rezerv)
- tovary a služby (bez rezerv)
- ostatné bežné výdavky
- kapitálové výdavky (vrátane rezerv)
10. Hospodárenie samospráv (bez daňových príjmov)
- obce
- VÚC
11. Výdavky v zdravotníctve
- výdavky na zdravotnú starostlivosť
- splátky voči akcionárom súkr. zdravotných poisťovní
- hospodárenie nemocníc
- prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní
12. Hospodárenie ostatných subjektov VS
- ŽSR
- ZSSK
- NDS
- príspevkové organizácie
- verejné vysoké školy
- RTVS
- ostatné subjekty
13. Ostatné vplyvy

Odhad salda VS v porovnaní:
so schváleným
s odhadom vlády na
rozpočtom na rok
rok 2022 zverejneným
2022
v NRVS 2023-2025
1378
1562
1,3
1,5
-9
237
505
0
-253
-3
-418
127
1654
-159
366
131
29
4
42
19
32
20
64
0
199
88
-20
-2
93
34
-114
-36
796
445
437
111
326
380
156
1
-123
-46
287
1260
102
304
-56
19
146
365
-190
-159
286
731
-534
-307
-434
-238
-100
-69
-314
43
-243
95
-25
-20
-13
-6
-33
-26
-649
-166
-114
-23
2
17
-53
40
-216
-123
-92
-51
-30
0
-147
-27
-32
-42
Zdroj: MF SR, RRZ
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Príloha č. 4 – Rok 2022: Aktualizácie rizík voči pôvodnému
rozpočtu
Tab 17: Prehľad rizík pre saldo pôvodného rozpočtu schváleného na rok 2022 (mil. eur)

Vplyvy na saldo VS spolu:
- v % HDP
1. Opatrenia na riešenie pandémie
2. Ekonomická rezerva
3. Opatrenia vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine
4. Opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií
5. Daňové a odvodové príjmy
6. Nedaňové príjmy
- príjmy z dividend (ŠR a MH Manažment)
- administratívne poplatky ŠR
- odvod z hazardných hier
- emisné kvóty
- ostatné nedaňové príjmy ŠR
7. Sociálne dávky a transfery
- sociálne dávky MPSVaR
- výdavky Sociálnej poisťovne
8. Vzťahy s rozpočtom EÚ
- transfer do rozpočtu EÚ
- výdavky na spolufinancovanie
- rezerva na odvody do EÚ a prostriedky EÚ
- korekcie k čerpaniu EÚ fondov
9. Výdavky štátneho rozpočtu
- bežné rezervy (okrem EÚ a miezd)
- mzdové výdavky ŠR (vrátane rezerv)
- tovary a služby (bez rezerv)
- ostatné bežné výdavky
- kapitálové výdavky (vrátane rezerv)
10. Hospodárenie samospráv (bez daň. príjmov)
- obce
- VÚC
11. Výdavky v zdravotníctve
- výdavky na zdravotnú starostlivosť
- splátky voči akcionárom súkr. zdravotných poisťovní
- hospodárenie nemocníc
- pohľadávky Soc. poisťovne voči nemocniciam
- prevádzkové výdavky zdravotných poisťovní
12. Hospodárenie ostatných subjektov VS
- ŽSR
- ZSSK
- NDS
- príspevkové organizácie
- verejné vysoké školy
- ostatné subjekty
13. Ostatné vplyvy

December
2021
-14
-0,01
-84
168
249
107
87
4
2
-15
29
7
-38
45
-127
-167
24
156
-140
40
102
-55
109
30
-146
-1
-19
19
-129
4
-50
-163
112
-32
-224
-77
-73
53
-157
-99
129
-22

Jún 2022
1300
1,2
-108
268
-105
1863
194
56
40
13
9
76
-75
25
-100
681
380
278
156
-133
-209
102
9
107
-155
-272
-252
-240
-12
-310
-210
-25
-162
120
-34
-601
-166
-5
27
-225
-108
-124
-46

Október
2022
1378
1,3
-9
505
-253
-418
1654
366
29
42
32
64
199
-20
93
-114
796
437
326
156
-123
287
102
-56
146
-190
286
-534
-434
-100
-314
-243
-25
-109
97
-33
-649
-114
2
-53
-216
-92
-177
-32
Zdroj: MF SR, RRZ
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Príloha č. 5 – Predpoklady použité pri odhade rizík
Východiskom je odhad salda verejnej správy na rok 2022, ktorý RRZ zostavuje s podrobnou
štruktúrou príjmov a výdavkov. Z neho sa jednotlivé položky príjmov a výdavkov indexujú
na roky 2023 až 2025 podľa pravidiel používaných pri zostavovaní základného scenára vývoja
verejných financií88. Nad rámec indexovania sa do odhadu zapracujú identifikované legislatívne
a nelegislatívne opatrenia. K vybraným oblastiam RRZ pristupuje individuálne (nad rámec
definovaných pravidiel indexovania) na základe expertného odhadu. Ide konkrétne o prognózu
tých daňových a nedaňových príjmov, ktoré posudzuje Výbor pre daňové prognózy89, sociálnych
dávok, osobných a kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu, hospodárenia samospráv,
a výdavkov v oblasti zdravotníctva. Táto príloha obsahuje popis prístupu RRZ k odhadu vyššie
uvedených vybraných oblastí, ako aj zoznam zapracovaných opatrení do odhadu.
Odhad príjmov z dividend
Tab 18: Dividendy vybraných spoločností v rokoch 2022 až 2025 (ESA2010, mil. eur)
2022 O
RVS
RRZ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Príjmy z dividend:
- riadne dividendy
- mimoriadne dividendy
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
Príjmy z dividend:
- riadne dividendy
- mimoriadne dividendy
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Príjmy z dividend:
- riadne dividendy
- mimoriadne dividendy
Suma riadnych dividend podľa ESA2010
Riziko voči návrhu rozpočtu (RRZ-RVS)
O – odhad, N – návrh rozpočtu

2023 N
RVS
RRZ

2024 N
RVS
RRZ

2025 N
RVS
RRZ

220
165

220
151

156
156

156
156

129
129

129
129

147
147

147
147

55

69

-

-

-

-

-

-

29
12
17

29
27
2

11
8
3

11
11
-

24
18
6

24
21
3

27
20
7

27
23
4

75
75
252
-

75
75
322
1

115
38
77
202
-

115
41
74
208
6

15,5
15,5
162,5
-

15,5
15,5
165,5
3

49
49
216
-

49
46
3
216
-

Zdroj: RRZ, MF SR

V roku 2022 sa očakáva výplata dividend zo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel,
a.s. (SPP) vo výške 220 mil. eur, pričom sumu 151 mil. eur tvoria dividendy z riadnej hospodárskej
činnosti spoločnosti. Superdividendy boli identifikované vo výške 69 mil. eur. Vzhľadom na
odhad MF SR existuje z pohľadu RRZ negatívne riziko vyplatenia riadnych dividend z dcérskych
spoločností (rozdiel 14 mil. eur), keďže odhad v návrhu rozpočtu počíta so sumou 165 mil. eur.
Odchýlka spočíva z rozdielneho predpokladu výšky zisku na rozdelenie vzhľadom na výsledok
hospodárenia spoločnosti SPP za rok 2021 a výšku vyplatených riadnych dividend od dcérskej
spoločnosti SPP Infrastructure, a.s.

88

89

Postup zostavenia základného scenára vývoja verejných financií je popísaný v diskusnej štúdii RRZ: Bugyi, E.
Zostavenie základného scenára vývoja verejných financií. RRZ diskusná štúdia 2/2015. Apríl 2015.
Kancelária RRZ je riadnym členom Výboru pre daňové prognózy, pričom prognózu výboru posudzuje porovnaním
s vlastnou prognózou daňových, odvodových a nedaňových príjmov.
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Spoločnosť SPP vytvára svoj zisk najmä príjmami z dividend z dcérskych spoločností. Na základe
dostupných informácií ohľadom hospodárenia dcérskych firiem sa dá predpokladať ich čistý zisk
v nasledujúcich rokoch na úrovni približne 390 mil. eur. Po zohľadnení očakávaného výsledku
hospodárenia z predaja plynu domácnostiam, výsledku z finančnej činnosti (teda aj podielu na
zisku v dcérskych spoločnostiach) a daňového zaťaženia súhrnne, RRZ očakáva, že zisk po
zdanení z riadnej činnosti spoločnosti SPP bude v ďalších rokoch vo výške približne 180 mil. eur
(RRZ nedisponuje podrobnejšími informáciami ohľadom vyplatenia dividend z dcérskych
spoločností resp. ohľadom výšky riadneho čistého zisku po zdanení). Návrh rozpočtu verejnej
správy v rokoch 2023 a 2025 počíta s riadnymi dividendami od spoločnosti SPP vo výške
156 mil. eur v roku 2023, 129 mil. eur v roku 2024 a 147 mil. eur v roku 2025. Vzhľadom na
očakávanú výšku zisku po zdanení z riadnej činnosti v nasledujúcich rokoch RRZ
neidentifikovala v rokoch 2023 až 2025 riziko vyplácania superdividend z dcérskych spoločností.
V roku 2022 sú v návrhu rozpočtu príjmy z dividend spoločnosti Východoslovenská
energetika Holding, a.s. (VSE) rozpočtované v sume 29 mil. eur. Individuálny zisk spoločnosti
VSE je tvorený najmä príjmami z dividend z dcérskych spoločností. Čistý zisk dcérskych
spoločností v roku 2020 dosiahol súhrnne výšku približne 50 mil. eur a bol vyplatený do
materskej spoločnosti v roku 2021. Po zohľadnení prevádzkového výsledku a zaplatenej dane bol
čistý individuálny zisk spoločnosti VSE v roku 2021 vo výške približne 52 mil. eur. Vzhľadom na
podiel štátu v spoločnosti VSE (51 %) sa v roku 2022 očakáva príjem z riadnych dividend vo výške
okolo 27 mil. eur a superdividendy predstavujú sumu 2 mil. eur. Vzhľadom na odhad MF SR
existuje z pohľadu RRZ pozitívne riziko vyplatenia riadnych dividend z dcérskych spoločností
(rozdiel 15 mil. eur), keďže odhad v návrhu rozpočtu počíta so sumou 12 mil. eur. Superdividendy
v návrhu rozpočtu predstavujú v roku 2022 sumu 17 mil. eur.
V rokoch 2023 až 2025 návrh rozpočtu uvažuje s príjmom z dividend zo spoločnosti VSE
v rozpätí 11-27 mil. eur ročne, z toho riadne dividendy predstavujú sumu 8 až 20 mil. eur ročne.
RRZ očakáva v roku 2023 výrazný pokles čistého individuálneho zisku tejto spoločnosti, pričom
v rokoch 2024 a 2025 bude čistý zisk mierne narastať. Riadne dividendy budú predstavovať sumu
od 11 do 23 mil. eur ročne (RRZ nedisponuje podrobnejšími informáciami ohľadom nižších
riadnych dividend, ktoré sú uvedené v návrhu rozpočtu). V porovnaní s návrhom rozpočtu
existuje mierne pozitívne riziko výšky príjmu z dividend, ktoré predstavuje sumu 3 mil. eur
ročne.
V návrhu rozpočtu sú v roku 2022 príjmy z dividend od spoločnosti Stredoslovenská
energetika Holding, a.s. (SSE) rozpočtované vo výške 75 mil. eur. Zisk spoločnosti SSE je
tvorený prevažne príjmami z dividend z dcérskych spoločností. Dcérska spoločnosť
Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSED) vykázala rast čistého zisku v roku 2020 vo výške 138 mil.
eur v porovnaní s čistým ziskom v roku 2019 na úrovni 112 mil. eur. Tento nárast pozitívne
ovplyvnil ziskovosť spoločnosti SSE v roku 2021 a následne ovplyvní vyplatené dividendy štátu
v roku 2022. Daný nárast zisku dcérskej spoločnosti SSED v roku 2020 bol spôsobený znížením
jej prevádzkových nákladov na nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré súviselo
s legislatívnou zmenou systému výkupu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie
a kombinovanej výroby elektriny a tepla (OZE/KVET) platnej od 1.1.2020. Na základe týchto
informácií RRZ očakáva v roku 2022 príjem z riadnych dividend vo výške 75 mil. eur a žiadne
superdividendy, čo je totožné s návrhom rozpočtu.
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V roku 2021 bol zisk dcérskych spoločností SSE v prevažnej miere ovplyvnený ziskom
spoločnosti SSED, ktorý výrazne poklesol. Dôvodom medziročného poklesu čistého zisku je
pokles výnosov TPS o cca 130 mil. (výnosy TPS sú od spoločnosti OKTE, a.s. na základe tarify
TPS stanovenej ÚRSO na pokrytie straty vzniknutej z podpory OZE/KVET za rok 2019). RRZ na
základe týchto skutočností očakáva, že súhrnný čistý zisk dcérskych spoločností v roku 2021
bude vo výške približne od 75 do 80 mil. eur, ktoré sa môžu vyplatiť materskej spoločnosti.
Následne zisk po zdanení z riadnej činnosti spoločnosti SSE v roku 2022 po zohľadnení
prevádzkového výsledku a zaplatenej dane bude vo výške okolo 80 mil. eur. Vzhľadom na podiel
štátu v spoločnosti SSE (51 %) preto v roku 2023 RRZ očakáva príjem z riadnych dividend
približne vo výške 41 mil. eur a príjem zo superdividend vo výške 74 mil. eur, v roku 2024 príjem
z riadnych dividend približne vo výške 15,5 mil. eur (žiadne superdividendy) a v roku 2025 riadne
dividendy vo výške 46 mil. eur (superdividendy v sume 3 mil. eur). V porovnaní s návrhom
rozpočtu existuje v roku 2023 mierne pozitívne riziko výšky príjmu z dividend v sume 3 mil. eur
a mierne negatívne riziko v roku 2025 vo výške 3 mil. eur.
Odhad príjmov z emisných kvót
Postup RRZ pri odhade príjmov z emisných kvót v roku 2022 je totožný s novým metodickým
zaznamenaním Štatistického úradu SR, ktorý sa prvýkrát použil v notifikácii údajov deficitu
a dlhu Eurostatu v októbri 202290. Vychádza z príjmu z aukcionovaných kvót v roku t-1.
Akruálizácia príjmov nastáva časovým posunutím hotovostných príjmov o jeden rok.
Predpoklady použité pri výpočte:
• množstvo kvót predaných v rámci aukcií na úrovni Európskej únie bolo prebrané
z údajov MŽP SR
• priemerná cena aukcií od začiatku roku 2022 do konca septembra 2022 bola vo výške asi
83,89 eur/t CO2, RRZ pri zvyšných aukciách do konca roku 2022 uvažovala s cenou
z výsledkov poslednej aukcie z 18. októbra 2022 (67,11 eur/t CO2) a v roku 2022 uvažovala
s odhadnutou priemernou cenou za rok 2022 (79,88 eur/t CO2).
Od roku 2021 začalo nové obchodovacie obdobie. Emisné povolenky sú naďalej prideľované aj
bezodplatne, pričom podiel tých, ktoré podliehajú aukciám sa mení na základe nariadenia
Európskej komisie, ktorá dvakrát do roka vyhodnocuje objem povoleniek na trhu a operatívne
pristupuje k presunutiu časti povoleniek do stabilnej trhovej rezervy (MSR) alebo z nej, s cieľom
zabezpečiť stabilitu cien emisných povoleniek na trhu. Novým prvkom je zriadenie
modernizačného fondu, do ktorého smeruje 30 % povoleniek a výnosy z aukcií budú slúžiť na
financovanie projektov v oblasti životného prostredia. Fond je zaradený mimo verejnej správy,
spravuje ho priamo Európska investičná banka.
Odhad RRZ v rokoch 2023 až 2025 vychádza z aktuálnej metodiky zaznamenávania, pričom
odhadované počty aukcionovaných kvót vychádzajú z podkladov ministerstva životného
prostredia. Pri stanovení cien povoleniek RRZ použila predpoklad stabilizácie cien kvót na
úrovniach podobných tým v 2022.

90

Medzi rokmi 2015 až 2021 používala RRZ, metodiku ŠÚ SR, ktorá vychádzala zo skutočne spotrebovaných
emisných kvót firmami na Slovensku. Ich cena zohľadňovala to, že časť emisných povoleniek bola prideľovaná
firmám bezodplatne a časť získavali vo forme aukcií. Pri ocenení emisných kvót sa bral do úvahy vývoj od začiatku
predchádzajúceho obchodovacieho obdobia (2013-2020, pričom prvá alokácia a prvé aukcie prebehli v roku 2012).
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Postup pri odhade príjmov je pre návrh rozpočtu a odhad RRZ totožný. Oproti návrhu rozpočtu
očakáva RRZ mierne pozitívne riziko na úrovni 13,7 mil. eur v roku 2023. V prípade odhadov
na roky 2023 až 2025 existuje neistota spojená s prípadným spresnením vstupných
predpokladov.
Z hľadiska hotovostných príjmov, ktoré určujú dostupné zdroje Environmentálneho fondu
na financovanie aktivít v oblasti životného prostredia, by prostriedky za obdobie 2022 až 2025
mali byť nad úrovňou návrhu rozpočtu v priemere o 8 mil. eur. Dodatočné príjmy v roku 2022
by mohli dosiahnuť výšku 13,7 mil. eur (tabuľka 17).
Tab 19: Porovnanie prognózy príjmov z emisných kvót (ESA2010, mil. eur)
1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025
2. Odhad RRZ
3. Rozdiel (pozitívne riziko vyšších príjmov)
p.m. pozitívne riziká spojené s výnosom hotovostných príjmov

2022
276
276
-0,1
13,7

2023
330
344
13,7
23,4

2024
293
316
23,4
7,2

2025
287
294
7,2
-11,4

Zdroj: RRZ, MF SR

Výdavky štátneho rozpočtu
RRZ identifikovala riziká v štátnom rozpočte v mzdových výdavkoch a kapitálových výdavkoch.
Na druhej strane zdrojom krytia rizík aj v iných oblastiach VS môžu byť vytvorené rezervy
a úspory na ostatných bežných výdavkov.
•

Bežné rezervy

Súčasťou výdavkov štátneho rozpočtu sú rezervy rozpočtované v rámci Všeobecnej
pokladničnej správy, ktoré slúžia na krytie neočakávaných výdavkov ako aj na kompenzáciu
negatívnych rozpočtových vplyvov prijatých legislatívnych opatrení. Ide najmä o rezervu na
riešenie vplyvov legislatívnych zmien, rezervu na riešenie krízových situácií a rezervu
na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí91. Nepoužitie prostriedkov v rezervách
na výdavky by znamenalo zdroj krytia pre iné riziká v rozpočte vo výške 305 mil. eur v roku
2023, 156 mil. eur v roku 2024 a 157 mil. eur v roku 2025.
•

Osobné výdavky

Na základe vývoja osobných výdavkov v priebehu roka RRZ odhaduje pre rok 2022 len
minimálnu odchýlku od návrhu rozpočtu(-10 mil. eur). Odchýlka od rozpočtu ostáva veľmi nízka
i pre nasledujúci prognózovaný rok 2023. Vyššie riziko je však evidované pre roky 2024 ale najmä
pre rok 2025.
Prognózu RRZ pre roky 2023 a 2024 ovplyvňuje počet zamestnancov, ale najmä kolektívna
zmluva, ktorá zahŕňa valorizáciu miezd v januári a septembri roku 2023. Táto zmluva je platná
91

Rezervu na mzdy a poistné a rezervu na prostriedky EÚ a odvody EÚ zohľadňujeme v rámci príslušných oblastí
rozpočtu, t.j. vo výdavkoch na mzdy ŠR a vo vzťahoch s rozpočtom EÚ. Návrh rozpočtu obsahuje aj rezervu
na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 a výdavky v zdravotníctve, rezervu na kompenzačné
opatrenia súvisiace s rastom cien energií a rezervu na výdavky súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto
rezervy sú samostatne zohľadnené v rámci príslušných výdavkov.
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do konca augusta roku 2024. Pre rok 2025 RRZ uvažuje s nárastom osobných výdavkov na úrovni
rastu miezd v súkromnom sektore čo predstavuje nárast o 8 %. Veľkosť rizika po zohľadnení
uvedených predpokladov je v roku 2023 na úrovni 36 mil. eur, v ďalších rokoch výrazne
vzrastie na 127 mil. eur v roku 2024 a 398 mil. eur v roku 2025.
Tab 20: Riziká v osobných výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií (mil. eur)
1. Štátne rozpočtové organizácie - návrh rozpočtu
- rezerva na mzdy
- rezerva na legislatívne zmeny
2. Štátne rozpočtové organizácie - odhad RRZ
- valorizácia
- opatrenia financované z rezervy na leg. zmeny
3. Veľkosť rizík - vplyv na saldo (1-2)

2022
3 644
9
196
3 625

19

2023
4 043
37
144
4 007
345
37
36

2024
4 234
47
126
4 361
307
47
-127

2025
4 257
50
166
4 656
244
50
-398

Zdroj: MF SR, RRZ

•

Kapitálové výdavky

RRZ odhaduje čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2022 na základe vývoja ku koncu
septembra 2022 a po zohľadnení objemu prostriedkov presunutých z predchádzajúceho roka
ako aj opatrení navrhovaných MF SR. Úspora v roku 2022 oproti predpokladom návrhu rozpočtu
je vo výške 731 mil. eur.
RRZ pri odhade čerpania kapitálových výdavkov v rokoch 2023 až 2025 vychádzala z vývoja
v čerpaní kapitol štátneho rozpočtu zníženého o výdavky financované z EÚ fondov
a spolufinancovanie. Pri odhade RRZ zohľadňuje celkovú výšku prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii, kde významný faktor pri predpokladoch použitia prostriedkov je to, ku ktorému
zdroju – rozpočtovanému obdobiu dané prostriedky patria. Vo všeobecnosti sa potvrdzuje
pravidlo, že „staršie“ prostriedky (1 alebo viac krát prenášané z minulých rozpočtových období)
majú vyšší pomer použitia. RRZ taktiež zohľadňuje vybrané položky vyplývajúce z opatrení
schválených vládou (dotácia pre Volvo, investičná pomoc pre PCA a Solar Turbines). RRZ
zároveň pri odhade čerpania zohľadnila vplyv opatrení v rámci rezervy na riešenie vplyvov
legislatívnych zmien, kde úroveň rozpočtovaných kapitálových výdavkov dosahuje v rokoch
2023 až 2025 postupne 24 mil. eur, 4 mil. eur a 3 mil. eur.
Vzhľadom na vysoké investície v rezorte obrany RRZ posudzuje tento rezort samostatne.
Omeškanie lehoty dodania bojových lietadiel F16 spôsobuje taktiež posun v akruálnych
výdavkov pripadajúcich na tieto lietadlá a to 500 mil. eur v roku 2024 a 1 mld. eur v roku 2025.
V roku 2022 sa taktiež očakávajú ďalšie platby v rezorte obrany, avšak tieto budú akruálne
zohľadnené v ďalších rokoch (najmä obrnené vozidlá PBOV a POV).
Veľkosť rizika po zohľadnení uvedených predpokladov dosahuje pozitívne riziko 160
mil. eur v roku 2023, negatívne riziká v rokoch 2024 na úrovni 155 mil. eur v roku 2025 na
úrovni 212 mil. eur.
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Tab 21: Úspory a riziká v kapitálových výdavkoch štátneho rozpočtu (mil. eur)
1. Skutočnosť / NRVS - hotovostné výdavky*
- v tom rezort obrany
2. Odhad RRZ - hotovostné výdavky*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1668

1565

1802

1601

1587

1660

515

539

526

672

622

699

1 286

1 781

1 908

2 070

- v tom rezort obrany

614

385

412

447

3. Rozdiel v hotovostných výdavkoch (1-2)

516

-180

-321

-410

4. Rozdiel v akrualizácii

215

340

166

197

5. Veľkosť úspor/rizík (3+4)

731

160

-155

-212

* bez výdavkov na riešenie pandémie a rezervy na podporu ekonomiky

Zdroj: RRZ, MF SR

Rast objemu kapitálových výdavkov nad rozpočtované úrovne je umožnený čerpaním
prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov. Viazanie a presun kapitálových
výdavkov (mimo zdrojov EÚ a spolufinancovania) rozpočtovaných a nevyužitých v roku 2022
(prípadne 2021) umožňuje financovanie dodatočných výdavkov v roku 2023, alebo aj neskôr (za
predpokladu dodržania rozpočtových pravidiel).
Príjmy a výdavky samospráv
Pri odhade rizík spojených s výdavkami samospráv RRZ vychádzala z očakávaného vývoja
príjmov a výdavkov obcí a vyšších územných celkov (bez príspevkových a neziskových
organizácií) v roku 2022 očistených o prostriedky z fondov EÚ a spolufinancovanie. Nad rámec
indexácie boli do odhadu v ďalších rokoch zapracované aj plánované legislatívne a iné opatrenia
na úrovni samospráv.
RRZ predpokladá nasledovný vývoj jednotlivých príjmových a výdavkových položiek rozpočtu
samospráv v rokoch 2023 až 2025:
• daňové príjmy – prognóza vývoja daňových príjmov predstavuje odhad RRZ. V rokoch
2023-2025 bude priemerné tempo rastu daní dosahovať 6,8 % ročne u obcí a 8,1 % ročne
u vyšších územných celkov,
• nedaňové príjmy – tempo rastu týchto položiek RRZ naviazala na očakávanú mieru
inflácie z prognózy RRZ; nad rámec vývoja cien RRZ predpokladá postupné zvyšovanie
vybraných poplatkov a daní v kompetencii samospráv ako nutnú reakciu na rastúce
výdavky na bežnú prevádzku (vyplývajúce najmä z rastu cien energií) a súčasného
výpadku ich príjmov z titulu prijatej legislatívy (tzv. rodinný balíček – zvýšenie daňového
bonusu k 1.1.2023),
• granty a transfery – predikcia prijatých grantov a transferov RRZ reflektuje očakávané
tempo rastu cien. Časť z prognózovaného objemu zodpovedá pomoci vlády tzv.
zraniteľným odberateľom. Rovnako je zapracovaný predpoklad, že v prípade prijatia
novely legislatívy týkajúcej sa rodinného balíčka, vláda sčasti zabezpečí prostriedky na
kompenzácie výpadku príjmov samospráv,
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•
•
•
•
•

hrubé mzdy – tempo rastu miezd v rokoch 2023-2024 zohľadňuje dohodnutú valorizáciu
miezd na úrovni samospráv92. V ďalšom roku sú kompenzácie prognózované tempom
rastu miezd v súkromnom sektore (RRZ),
výdavky na tovary a služby – tempo rastu výdavkov na tovary a služby sčasti zohľadňuje
očakávaný rast daňových príjmov a mieru inflácie (RRZ). Do veľkej miery odzrkadľuje aj
vývoj cien energií, ktoré sa automaticky premietnu aj do vyšších výdavkov samospráv,
bežné transfery – tempo rastu výdavkov na bežné transfery zohľadňuje prognózovanú
mieru inflácie ako aj tempo rastu bežných transferov v minulosti,
úrokové výdavky – sa predpokladajú na úrovni odhadu za rok 2022,
kapitálové výdavky – pri kapitálových výdavkoch RRZ predpokladá, že v roku 2023 sa
budú samosprávy snažiť dočerpať dostupné prostriedky z končiaceho sa programového
obdobia a budú zapájať aj vlastné zdroje na dokončenie začatých projektov. V ďalších
rokoch sa očakáva výraznejší prepad v čerpaní investícií.

Porovnanie odhadu RRZ s predpokladmi vlády z NRVS 2023-2025 umožnilo vyčísliť riziká
na jednotlivé roky (tabuľka 20).
Tab 22: Odhad rizík v samosprávach (ESA2010, mil. eur)
2023

2024

2025

1. Saldo obcí (NRVS 2022-2024)

-256

-308

-80

2. Saldo VÚC (NRVS 2022-2024)

-50

-62

43

3. Saldo obcí (odhad RRZ)

-228

150

261

4. Saldo VÚC (odhad RRZ)

-86

52

106

-8

572

403

5a. z toho vplyv daní

-221

-209

97

5b. z toho vplyv konsolidácie

502

669

568

-289

113

-262

5. Celkový rozdiel (3+4-1-2)

Celkové riziká (5-5a-5b)

Zdroj: MF SR, RRZ

Výdavky v sektore zdravotníctva
RRZ pri odhade výdavkov v sektore zdravotníctva vychádza z údajov a popisu opatrení
zverejnených v rámci návrhu rozpočtu. Východiskom je odhad výdavkov zdravotných poisťovní
na zdravotnú starostlivosť, prevádzku a transfery akcionárom a odhadované hospodárenie
nemocníc v roku 2022 na základe skutočných údajov za prvých osem mesiacov. Následne
sa odhadnú výdavky v ďalších rokoch na základe predpokladu nezmenených politík a zahrnutia
vplyvov tých nových opatrení popísaných v návrhu rozpočtu, ktoré RRZ považuje za realistické.
Predpoklad nezmenených politík zohľadňuje vplyvy vývoja priemernej mzdy v hospodárstve
na mzdové výdavky (u zamestnancov v ústavnej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje
tzv. mzdový automat – mzdy väčšiny zamestnancov sa valorizujú podľa vývoja priemernej mzdy

92

V zmysle dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je zapracovaná 10 % valorizácia platov pedagogických
a odborných zamestnancov od 1.1.2023 a následne 12 % valorizácia s účinnosťou od 1.9.2023. Zároveň je zohľadnená
valorizácia platov štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a v služobnom pomere
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 o 7 % a o ďalších 10 % od 1.9.2023. Kolektívna
zmluva a z nej vyplývajúca úprava platov sa týka obdobia od 1.1.2023 do 31.8.2024.
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v hospodárstve spred dvoch rokov93), inflácie na prevádzkové výdavky nemocníc a vplyvy
starnutia populácie odhadnutej z modelu RRZ.
•

Výdavky zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť

Pri odhade výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť vychádza RRZ
zo skutočných údajov za prvých osem mesiacov roku 2022. Výdavky za toto obdobie rástli
medziročne o 9,8 %. Celkové výdavky za rok 2022 by tak mohli dosiahnuť 5 885 mil. eur, čo by
znamenalo medziročný nárast o 7,9 %. Odhad RRZ je pod úrovňou odhadu MF SR uvedeného
v návrhu rozpočtu približne o 95 mil. eur.
Odhad výdavkov na rok 2023 (tabuľka 28) zohľadňuje vplyv automatického vývoja niektorých
položiek (mzdové výdavky, prevádzkové výdavky bez výdavkov na energie a vplyv starnutia)
a zahŕňa vplyvy nových opatrení na rok 2022 uvedených v návrhu rozpočtu94. V prípade opatrení
zahrnutých v zákone o liekoch (zabezpečenie inovatívnej liečby, úspory v oblasti liekov) RRZ
zohľadnila vplyvy z doložky vplyvov, čo voči návrhu rozpočtu predstavuje na rok 2023 riziko vo
výške 35 mil. eur95 a tiež zahrnula predpoklad dofinancovania miezd v ambulanciách v sume 40
mil. eur vzhľadom na schválené zvyšovanie miezd v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ostatné
úsporné a hodnotové opatrenia zohľadnila RRZ vo výške uvedenej v návrhu rozpočtu.
Tab 23: Vývoj výdavkov na zdravotnú starostlivosť podľa RRZ (ESA2010, mil. eur)
2022
Výdavky ZP na zdravotnú starostlivosť

2023

-7 189

-599

-897

-1 304

- mzdové výdavky (NPC scenár)

-162

-361

-659

- nemzdové výdavky (NPC scenár, inflácia)

-136

-217

-289

- vplyv starnutia (NPC scenár)

-33

-77

-120

- nárast výdavkov na lieky (NPC scenár)

-10

-20

-30

- opatrenia od roku 2022 - úspory

138

254

327

-476

-533

- opatrenia od roku 2022 - hodnotové opatrenia a iné zmeny politík

•

94

95

2025

-6 782

-396

Pozn.: ide o vplyvy na saldo VS

93

2024

-6 484

Medziročná zmena výdavkov:

-5 885

Zdroj: RRZ, MF SR

Splátky nerozdeleného zisku súkromných zdravotných poisťovní

Rovnaký predpoklad RRZ uplatňuje aj na zamestnancov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti napriek tomu,
že ambulantná starostlivosť je financovaná prostredníctvom platieb za výkony a kapitácie. Dôvodom je to, aby sa
zabezpečil rast porovnateľný s rastom miezd zdravotníckych pracovníkov v ústavnej starostlivosti.
Ide najmä o zvyšovanie miezd zdravotníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (-232 mil. eur), zabezpečenie
inovatívnej liečby (-60 mil. eur), výdavky na dlhodobú starostlivosť (-20 mil. eur), úspory v oblasti liekov
(+73 mil. eur), optimalizáciu cien výkonov v zdravotníctve (+34 mil. eur) a úspory v oblasti spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek (+14 mil. eur).
Návrh rozpočtu zdôvodňuje (hlavná kniha, str. 129) odklon od hodnôt z doložky vplyvov nasledovne: „Z dôvodu
očakávaného negatívneho makroekonomického vývoja predpokladá návrh rozpočtu VZP v roku 2023 oproti
schválenej doložke vplyvov neutrálny vplyv liekovej novely - očakávané zvýšenie výdavkov na inovatívne lieky
bude maximálne vo výške dosiahnutých úspor súvisiacich s novelou, najmä vďaka podpore vstupu generických
a biosimilárnych liekov a lepšej nákladovej efektívnosti. Neutrálny dopad na rozpočet bude zabezpečený cez limit
na výdavky na lieky v programovom rozpočte.“
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Súčasťou odhadu výdavkov v sektore zdravotníctva sú aj splátky nerozdeleného zisku
súkromných zdravotných poisťovní. RRZ pri ich odhade vychádzala z veľkosti
nerozdeleného zisku a záväzkov voči akcionárom ku koncu roku 2021, ktorý dosahoval
215 mil. eur. Vzhľadom na to, že splátky zisku závisia od rozhodnutí akcionárov a nepodliehajú
vopred stanoveným pravidlám (napríklad vopred dané splátky úverov sa môžu zmeniť,
nerozdelený zisk sa môže vyplatiť formou dividend), RRZ pri vyčíslení rizík prihliadla
na priemernú výšku výplat v posledných rokoch a disponibilnú sumu (zostatok nerozdeleného
zisku a očakávané hospodárenie v danom roku), RRZ preto očakáva v rokoch 2023 až 2025
úhradu vo výške 25 mil. eur ročne.
Tab 24: Vývoj nerozdelených ziskov súkromných zdravotných poisťovní (mil. eur)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

220 933

224 443

237 206

239 087

167 844

178 760

151 905

0

0

0

0

0

0

0

3 510

12 764

17 023

35 536

14 464

-26 856

17 324

Splátky záväzkov voči akcionárom z úverov

0

0

0

-16 222

0

0

0

Splátky záv. voči akc. formou dividend*

0

0

-15 143

-3 534

0

0

0

Zníženie rezervného fondu

0

0

0

-70 000

0

0 -109 442

Výplata podielu z nerozdeleného zisku*

0

0

0

-17 023

0

0

0

Ostatné zmeny***
Záväzky voči akcionárom a nerozd. zisk
k 31.12.
- splátky úverov*

0

0

0

0

-3 548

0

125 901

224 443

237 206

239 087

167 844

178 760

151 905

185 688

-44 432

-46 614

-16 614

-10 360

-10 360

-62 015

-8 835

Zdravotná poisťovňa Dôvera
Záväzky voči akcionárom a nerozd. zisk
k 1.1.
Vyplatenie nerozdeleného zisku
Vytvorený zisk/strata

Zdravotná poisťovňa Union
Nerozdelený zisk/strata k 1.1.**

-714

-2 490

-618

11 254

9 968

9 823

5 726

-1 776

1 873

6 284

9 914

9 770

-4 097

3 534

Úhrada nerozdeleného zisku zo ZI

0

0

0

0

0

0

0

Úhrada dividendy akcionárom*

0

0

-3 486

-11 200

-9 914

0

0

Zvýšenie zák. rezervného fondu zo zisku

0

0

1 996

0

0

0

0

Ostatné zmeny***

0

0

7 078

0

0

0

20 465

-618

11 254

9 968

9 823

5 726

29 725

Vytvorený zisk/strata

Nerozdelený zisk/strata k 31.12.**
* vplyv na saldo VS

-2 490

Zdroj: ÚDZS, výročné správy ZP Dôvera, výročné správy ZP Union

** vlastné imanie znížené o základné imanie a zákonný rezervný fond
*** V prípade ZP Dôvera ide o presun prostriedkov z rezervného fondu (zníženie na zákonom požadovanú úroveň) do nerozdeleného
zisku a zahrnutie vplyvu opravného rozhodnutia ÚDZS o ročnom prerozdelení poistného za rok 2019. V prípade ZP Union ide
o opravu chýb minulých účtovných období.

•

Prevádzkové a iné výdavky zdravotných poisťovní

Prevádzkové a iné výdavky zahŕňajú bežné a kapitálové výdavky Všeobecnej zdravotnej
poisťovne (okrem zdravotnej starostlivosti), platbu za správu súkromným zdravotným
poisťovniam, platené dane a poplatky súkromných zdravotných poisťovní a transfery na úhrady
poistencom na lieky, ktoré nie sú súčasťou výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú
starostlivosť.
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RRZ v rámci tejto skupiny výdavkov odhaduje vzhľadom na vývoj v roku 2022 riziká približne
vo výške 45 až 57 mil. eur ročne v rokoch 2023 až 2025 a súvisia najmä s prevádzkovými
výdavkami Všeobecnej zdravotnej poisťovne a nerozpočtovaním výdavkov na dane a poplatky
v prípade súkromných zdravotných poisťovní.
•

Hospodárenie nemocníc

V prvých 8 mesiacoch roku 2022 došlo k medziročnému zníženiu tvorby záväzkov nemocníc, čo
súvisí s ich oddlžením a dofinancovaním z rozpočtovaného transferu zo štátneho rozpočtu. Bez
týchto transferov by ich nové neuhradené záväzky voči dodávateľom boli približne v rovnakej
výške ako v roku 2021 a voči Sociálnej poisťovni by boli medziročne vyššie. Tento predpoklad
o vývoji záväzkov nemocníc v roku 2022 RRZ premietla aj do odhadu na roky 2023 až 2025, keďže
návrh rozpočtu neobsahuje žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by mohli v strednodobom
horizonte ovplyvniť hospodárenie nemocníc a neuvažuje ani s ich dofinancovaním zo štátneho
rozpočtu. RRZ zároveň predpokladá významný nárast výdavkov nemocníc na energie, ktoré
budú v roku 2023 tlmené prostriedkami z príslušnej rezervy štátneho rozpočtu. V rokoch 2024
a 2025 návrh rozpočtu už neuvažuje so žiadnym kompenzovaním zvýšených výdavkov nemocníc
na energie.
Tab 25: Hospodárenie nemocníc (ESA2010, mil. eur)
Saldo nemocníc (ESA2010)
- oddlženie
- záväzky voči Sociálnej poisťovni
- záväzky voči dodávateľom
- výdavky na energie
- hotovostné saldo (bez výdavkov na energie)
- dofinancovanie nemocníc zo štátneho rozpočtu*

2022

2023

2024

2025

-95
317
-97
54
-91
-404
125

-256

-470
-119
-84
-188
-79

-625
-128
-88
-230
-180

-

-

-109
-81
-161
-8
102

* V roku 2023 ide o predpoklad kompenzácie zvýšených nákladov na energie z rezerv štátneho rozpočtu

•

Zdroj: RRZ, MF SR

Riziká voči návrhu rozpočtu

RRZ v roku 2023 odhaduje riziká v sektore zdravotníctva vo výške 114 mil. eur súvisiace najmä
s predpokladom pokračujúceho deficitného hospodárenia nemocníc. Výsledná suma rizík platí
za predpokladu, že dôjde k dofinancovaniu sektoru zdravotníctva v sume 340 mil. z kapitoly
Všeobecná pokladničná správa, zároveň sa na ich krytie použije rezerva na zdravotníctvo vo
výške 150 mil. eur a vláda prefinancuje aj zvýšené náklady nemocníc na energie. V rokoch 2024
a 2025 sa suma rizík prudko zvyšuje až k 700 mil. eur vzhľadom na chýbajúce rezervy v návrhu
rozpočtu a absentujúce opatrenia v sektore, ktoré by tlmili rast výdavkov (najmä
v nemocniciach).
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Tab 26: Odhad rizika voči návrhu rozpočtu (mil. eur)
2022
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025
Výdavky zdravotného poistenia (vrátane dofinancovania vo výške
340 mil. eur a rezervy vo výške 150 mil. eur v roku 2023)
Splátky nerozdeleného zisku ZP
Prevádzkové a iné výdavky ZP
Hospodárenie nemocníc*
Pohľadávky SP voči nemocniciam
Odhad RRZ
Výdavky zdravotného poistenia
Splátky nerozdeleného zisku ZP
Prevádzkové a iné výdavky ZP
Hospodárenie nemocníc
Pohľadávky SP voči nemocniciam
Rozdiely (riziká) na konsolidovanej báze:
- výdavky ZP
- splátky nerozdeleného zisku ZP
- prevádzkové a iné výdavky ZP
- hospodárenie nemocníc
- pohľadávky SP voči nemocniciam

2023

2024

2025

-5 980

-6 589

-6 694

-7 068

-5
-284
126
0

0
-298
3
0

0
-312
9
0

0
-326
15
0

-5 885
-25
-310
-96
97
-76
95
-20
-26
-222
97

-6 484
-25
-343
-256
109
-114
106
-25
-45
-259
109

-6 782
-25
-362
-470
119
-523
-88
-25
-50
-479
119

-7 189
-25
-383
-625
128
-716
-122
-25
-57
-640
128

Pozn.: znamienka vyjadrujú vplyv na saldo verejnej správy, ZP – zdravotné poisťovne, SP – Sociálna poisťovňa
* po konsolidácii o transfery zo štátneho rozpočtu

Zdroj: MF SR, RRZ

Vplyvy opatrení zahrnutých do odhadu v rokoch 2023 až 2025
Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam opatrení schválených NR SR alebo vládou v priebehu
roka 2022, ktoré RRZ zahrnula do odhadu salda v rokoch 2023 až 2025.
Tab 27: Legislatívne opatrenia schválené v priebehu roka 2022 (v mil. eur)
1. Nájomné bývanie – nižšia sadza DPH
2. Zavedenie pravidla o obmedzení úrokových
nákladov
3.
Prvotná implementácia IFRS 17 - poisťovne
4. Reforma I. piliera
5. Otcovská dovolenka
6. Rodinný balíček
7. Sezónni pracovníci
8. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov
9. Reforma II. piliera
10. Nulové vym. základy - dávka v nezamestnanosti
11. Predĺženie ochrannej lehoty pre tehotné ženy
12. Kompenzácie ŤZP - odstránenie krátenia
13. Navýšenie miezd zdravotníkov v ÚZS
14. Novela zákona o liekoch
15. Dlhodobá starostlivosť
16. Valorizácia miezd - nové kolektívne zmluvy
17. "14." dôchodok
18. Jednorazové kompenzačné opatrenia
19. Ostatné legislatívne opatrenia prijaté vládou
Spolu

2022
0
0
0
0
-3,9
-161,4
0,0
0
0
2,0
-5,2
0
0
0
0
-229,2
-207,6
-141,3
-26,0
-772,6

2023
2024
2025
-80,0
-82,0
-87,0
0,0
4,0
6,0
23,0
26,0
17,0
-251,5 -262,6 -392,5
-28,0
-26,3
-24,3
-1307,3 -1227,1 -992,3
-12,5
-13,6
-14,7
-73,9
-55,6
-57,9
-4,6
-25,0
-53,4
4,0
4,2
4,2
-11,5
-13,1
-14,9
-78,9
-85,3
-93,4
-231,6 -243,7 -261,2
-22,3
-24,6
-7,5
-14,3
-18,7
-22,2
-192,9
-211,2
-228,1
0
0
0
0
0
0
-105,2
-82,3
-86,3
-2387,4 -2336,9 -2308,5

zdroj odhadu
odhad RRZ
VpDP
VpDP
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
odhad RRZ
doložka vplyvov
doložka vplyvov
doložka vplyvov
odhad RRZ
doložka vplyvov
doložka vplyvov
doložka vplyvov

Zdroj: RRZ, MF SR, doložky vplyvov
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Nad rámec legislatívnych zmien RRZ vo svojom odhade zohľadnila aj iné opatrenia, ktoré
nevyplývajú priamo z legislatívy. Konkrétne ide o zvyšovanie miezd v ambulanciách, ostatné
opatrenia v zdravotníctve z revízie výdavkov, predpokladané konsolidačné opatrenia
samospráv, nárast investícií VS nad 4-ročný priemer v pomere na HDP, opatrenia na riešenie
pandémie, opatrenia súvisiace s vojnou na Ukrajine a opatrenia súvisiace s cenami energií.
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Príloha č. 6 – Scenár nezmenených politík
Scenár nezmenených politík (NPC scenár) je štandardnou súčasťou výstupov RRZ. Využíva
sa pri príprave správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií zverejňovanej každoročne
v apríli, kde sa prostredníctvom základného scenára (projekcia na najbližších 50 rokov)
odhaduje ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti. Pri jeho príprave sa vychádza z podrobných
skutočných údajov o verejných financiách, na základe ktorých boli definované podrobné
pravidlá pre projekciu jednotlivých položiek bilancie príjmov a výdavkov verejnej správy.
NPC scenár je možné využiť aj pri hodnotení rozpočtu verejnej správy. Hlavným rozdielom voči
scenáru pripravovanému v apríli je to, že vychádza zo salda verejnej správy na rok 2022
odhadovaného RRZ po odčítaní vplyvu opatrení prijatých v tomto roku. NPC scenár obsahuje
jednoduchšie pravidlá pre vývoj jednotlivých položiek bilancie verejnej správy. Takto zostavený
scenár umožňuje odhadnúť veľkosť opatrení zapracovaných v návrhu rozpočtu a príspevok
opatrení vlády k trvalému zlepšeniu salda.
Predpoklady RRZ
NPC bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy na roky 2023 až 2025 je zostavená v položkách
ESA2010, pričom aj pravidlá indexácie sú aplikované na tieto položky. Uvažuje sa s rovnakou
makroekonomickou prognózou, ako prípade strednodobej fiškálnej prognózy RRZ.
NPC scenár vychádza z roku 2022, pričom bol použitý vlastný odhad príjmov, výdavkov
a hrubého dlhu. Odchýlky oproti odhadu vlády v štruktúre bilancie ESA 2010 sú zobrazené
v tabuľke 26. Zároveň RRZ použila aj vlastný odhad čerpania prostriedkov z fondov EÚ
a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (tabuľka 27).
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Tab 28: Prehľad zmien v porovnaní s odhadom MF SR na rok 2022
položka ESA

spolu

(% HDP)

-677

-0,6%

D.2 R, D.5 R, D.91 R, D.6 R

-75

-0,1%

P.11+P.12+P.131

274

0,3%

Príjmy VS
Daňové príjmy
Tržby
Príjmy z majetku

D.4 R

140

0,1%

D.7 R, D.9 R

-1015

-0,9%

-2240

-2,1%

D.1 P

627

0,6%

Medzispotreba

P.2

-2354

-2,2%

Sociálne platby

D.62 P

133

0,1%

Dotácie

D.3 P

421

0,4%

Úrokové výdavky

D.41 P

218

0,2%

Bežné a kapitálové transfery
Výdavky VS
Kompenzácie zamestnancov

Bežné transfery

D.7 P, D.29 P, D.51 P, NP

-211

-0,2%

Tvorba hrubého fixného kapitálu

P.51 G

-1064

-1,0%

Kapitálové transfery

D.9 P

-9

0,0%

1 563

1,4%

Saldo VS

Zdroj: RRZ

Tab 29: Čerpania fondov EÚ a prostriedkov Plánu obnovy v NPC scenári RRZ (% HDP)
Rozdelenie podľa fondov
- štrukturálne fondy a Kohézny fond
- poľnohospodárske fondy
- Plán obnovy a odolnosti
Rozdelenie podľa konečného príjemcu
- verejná správa
- subjekty mimo verejnej správy
Výdavky na spolufinancovanie

2022
2,8
1,9
0,7
0,3
2,8
1,3
1,5
0,4

2023
4,8
3,0
0,8
1,0
4,8
2,7
2,1
0,8

2024
2,9
1,1
0,4
1,4
2,9
1,5
1,4
0,4

2025
2,2
0,9
0,4
0,9
2,2
1,2
1,0
0,3
Zdroj: RRZ

NPC scenár RRZ
RRZ v scenári nezmenených politík odhaduje, že v roku 2023 sa deficit v porovnaní s rokom 2022
výrazne zlepší a dosiahne úroveň 1,5 % HDP, následne opätovné stúpne na hodnoty 3,1 % HDP
v roku 2024 a 3,4 % HDP v roku 2025.
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Tab 30: Porovnanie NPC scenára vývoja verejných financií RRZ (% HDP)

40,6

2022 O
(upr.)*
40,3

41,1

2024
NPC
38,9

37,9

Rozdiel
2023 NRVS
0,3

Dane z výroby a dovozov

12,1

12,1

11,9

11,3

10,8

0,2

Bežné dane z príjmu, majetku

7,5

7,5

0

0

7,8

7,5

7,4

0,1

0

0

0

0

Sociálne príspevky

15,4

Príjmy z majetku

0,6

15,4

15,0

15,0

14,9

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,0

Tržby
Príjmy z EÚ fondov

2,7

2,7

2,6

2,5

2,4

0,2

1,3

1,3

2,7

1,5

1,2

-0,5

2022 O
Príjmy VS

Kapitálové dane

Ostatné prijaté transfery

2023 NPC

2025 NPC

1,0

1,0

0,6

0,6

0,6

-0,3

44,1

42,0

42,6

42,0

41,3

-4,6

Kompenzácie zamestnancov

10,9

10,8

10,5

10,5

10,5

0,7

Medzispotreba

Výdavky VS

5,9

5,6

6,0

5,9

5,6

-3,7

Sociálne platby (bez výd. na
zdravot.)

14,7

13,9

13,3

13,8

13,5

-0,5

Výdavky na zdravotníctvo

3,4

3,4

3,1

3,1

3,0

-0,1

Dotácie

1,4

1,0

0,9

0,7

0,7

0,1

Úrokové výdavky

1,0

1,0

0,9

1,0

1,1

-0,2

Tvorba hrubého fixného kapitálu

3,7

3,6

5,3

4,5

4,5

1,3

Kapitálové transfery

0,8

0,4

0,5

0,4

0,4

0,1

Bežné transfery a ostatné výdavky

2,4

2,2

2,1

2,1

2,0

-2,4

Saldo VS

-3,5

-1,7

-1,5

-3,1

-3,4

4,8

Primárne saldo VS

-2,5

-0,7

-2,2

-2,4

-

Hrubý dlh VS

58,1

48,3

48,8

48,5

*Upravené o jednorazové a dočasné vplyvy

Zdroj: MF SR, RRZ

Saldo v NPC scenári v roku 2023 medziročne zlepšuje najmä pokles sociálnych transferov
vyjadrených v pomere na HDP vzhľadom na oneskorené premietanie zvýšenej inflácie do
legislatívne indexovaných výdavkov. K zhoršeniu deficitu dôjde v rokoch 2024 a 2025 vplyvom
spomalenia rastu daňových a odvodových príjmov a nárastu sociálnych transferov z dôvodu
zvýšenej valorizácie v nadväznosti na vysokú mieru inflácie.
Tab 31: Príspevky k medziročnej zmene salda v NPC scenári (p.b.)
Medziročná zmena salda v NPC scenári
Dane
Nedaňové príjmy
Sociálne platby
Prevádzkové výdavky
Úroky
Investície
Ostatné

2023
0,1
-0,5
-0,5
0,8
-0,1
0,2
-1,7
1,8

2024
-1,6
-0,8
-0,2
-0,5
0,1
-0,1
0,8
-0,8

2025
-0,3
-0,6
-0,1
0,4
0,4
-0,1
0,0
-0,1

kumulatívne
-1,8
-2,0
-0,8
0,7
0,4
0,0
-0,9
0,9
Zdroj: RRZ
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Príloha č. 7 – Zoznam jednorazových vplyvov
Nasledujúca tabuľka prezentuje identifikované jednorazové vplyvy zahrnuté v odhade RRZ
v rokoch 2021 až 2025, ktoré boli zohľadnené pri výpočte štrukturálneho salda v zmysle
metodiky RRZ96.
Tab 32: Jednorazové vplyvy v rokoch 2021-2025 (ESA2010, v mil. eur)
- príjem/úhrada DPH z PPP projektu (Granvia)
- odchodné pre policajtov a vojakov
- energo-kompenzácie domácnosti (vrátane 14. dôchodku)
- spätné výplaty pre ženy za znížené dôchodky
- pomoc pre vybrané skupiny obyvateľstva
- časové rozlíšenie príjmov z DPH
- náklady spojené s covid19
- odpustenie pohľadávok voči nástupníckym krajinám Juhoslávie
- odpustenie pohľadávky voči Alžírsku
- mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ
- energo-kompenzácie firmy
- solidárny príspevok z nadmerných ziskov
- osobitný odvod pre Vodohospodársku výstavbu (z nadm. zisku)
- opatrenia prijaté v súvislosti s vojnou na Ukrajine
- obrana
CELKOVO

2021
-6
-63
-61
65
-3 074
-24
-11
-527
-3 700

2022
-398
-141
-788
-333
313
-253
-1 600

2023
-1 200
-188
-1 500
462
150
-75
-2 351

2024
-500
-500

2025
-1 000
-1 000

Zdroj: RRZ

1. Úhrady DPH z PPP projektu R1 – 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 rokov97.
2. Odchodné policajtom a vojakom - V roku 2021 bol rozpočet VS jednorazovo negatívne
ovplyvnený sumou 63 mil. eur z dôvodu vyplateného odchodného policajtom a vojakom.
3. Energo-kompenzácie (domácnosti) – návrhu rozpočtu predpokladá, že ešte v tomto roku
budú prijaté opatrenia slúžiace na kompenzáciu rastu cien energií pre domácnosti. Časť
predstavuje vyplatenie už schváleného tzv. 14. dôchodku v sume spolu 208 mil. eur,
dodatočné náklady vo výške 190 mil. eur by mali byť vynaložené na dosiaľ nešpecifikované
opatrenia na pomoc pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Oveľa väčší balík na
financovanie opatrení je pripravený na budúci rok, keď výška zdrojov určených na
kompenzácie pre domácnosti dosahuje 1,2 mld. eur.

96

97

V rámci hodnotenia štrukturálneho salda na účely európskych fiškálnych pravidiel MF SR zohľadňuje opatrenia
v súlade s výkladom jednorazových opatrení Európskou komisiou (zverejnené v materiáli EK z roku 2015). RRZ pri
identifikácii jednorazových vplyvov vychádza z princípov definovaných v materiáli „True deficit“.
Podobná transakcia bola zaznamenaná aj pri PPP projekte D4/R7, kde na základe odporúčania Eurostatu došlo
k jej reklasifikácii tak, aby nevznikol jednorazový pozitívny vplyv v čase odovzdania úsekov, ktorý by sa potom
rozpúšťal do výdavkov počas trvania koncesnej zmluvy. Vzhľadom na podobnosť zaznamenania DPH pri projekte
R1 je pravdepodobné, že dôjde v najbližšej dobe aj k zmene zaznamenania tejto transakcie. RRZ preto v rokoch
2022 až 2025 neuvažuje so žiadnymi jednorazovými vplyvmi.
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4. 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.
5. Pomoc pre vybrané skupiny obyvateľstva - Ide o jednorazovú pomoc pre rodiny vo forme
zvýšeného prídavku na deti a nízko príjmové skupiny obyvateľstva vo výške 100 eur, ktoré
vláda vyplatila v lete a na jeseň 2022.
6. 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 2021 tak boli pozitívne ovplyvnené príjmy z DPH sumou 65 mil. eur.
7. 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 v roku 2021 balíček opatrení, ktorého
dopad na saldo VS RRZ vyčíslila na 3 074 mil. eur. V roku 2022 sa počíta s rozpočtovým
vplyvom týchto opatrení vo výške 788 mil. eur, na rok 2023 vo výške 188 mil. eur.
8. Odpustenie pohľadávky voči nástupnickým krajinám Juhoslávie – Na základe
rozhodnutia vlády došlo k odpusteniu pohľadávky voči bývalým krajinám Juhoslávie vo
výške 24 mil. eur, ktoré jednorazovo zhoršilo saldo VS v roku 2021.
9. Odpustenie pohľadávky voči Alžírsku – Na základe rozhodnutia vlády došlo
k odpusteniu pohľadávky voči Alžírsku vo výške 11 mil. eur, ktoré jednorazovo zhoršilo saldo
VS v roku 2021.
10. Mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ – V roku 2021 bol rozpočet VS jednorazovo negatívne
ovplyvnený sumou 527 mil. eur v roku 2021 z dôvodu kompenzácie na ušlom cle (strata
tradičných vlastných zdrojov na základe záverečnej správy vyšetrovacieho úradu OLAF).
11. Energo-kompenzácie firmy – návrh rozpočtu predpokladá, že ešte v tomto roku budú
prijaté opatrenia smerujúce na kompenzácie pre súkromné podniky a subjekty verejného
sektora. Podľa RRZ by výdavky vo výške 333 mil. eur mali slúžiť na financovanie schválenej
schémy na preplácanie 80 % nákladov na energie nad stanovený cenový strop. Oveľa väčší
balík kompenzácií je pripravený na budúci rok, kde výška prostriedkov určených na
kompenzácie súkromných firiem dosahuje 1,5 mld. eur.
12. Solidárny príspevok firiem - Európska únia v reakcii na vysoké ceny energii prijala
nariadenie, ktoré sa týka solidárneho príspevku z nadmerného zisku spoločností. Zároveň
došlo k zastropovaniu príjmov z výroby elektrickej energie na úrovni 180 eur za MWh. Zisky
firiem, ktoré predajú elektrickú energiu nad túto cenu budú príjmom štátu98. Legislatívny
rámec si jednotlivé členské štáty upravujú a detailne špecifikujú národnou legislatívou.
Vplyv tohto opatrenia je kvantifikovaný vo výške 313 mil. eur v roku 2022, resp. 462 mil. eur
v roku 2023.
13. Osobitný odvod pre Vodohospodársku výstavbu - Nad rámec EÚ nariadenia rozpočet
VS predpokladá v roku 2023 odvod zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba vo výške
150 mil. eur. Podobne ako nariadenie EÚ sa týka zdanenia nadmerného zisku z predaja
elektriny. V zmysle zákona o štátnych podnikoch štátny podnik môže podliehať osobitnému
98

Zastropovanie cien energií sa dotkne najväčších producentov elektriny: Slovenských elektrární a Vodohospodárskej
výstavby a distribučných firiem.
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odvodu zo zisku po zdanení, čím umožňuje štátu presunúť časť vytvoreného zisku do
štátneho rozpočtu prostredníctvom nariadenia.
14. Opatrenia prijaté v súvislosti s vojnou na Ukrajine - Ide o výdavky, resp. náklady
spojené s Ruskou inváziou na Ukrajinu (vojenská a humanitárna pomoc, rovnako však aj
výdavky spojené priamo s utečencami). V roku 2022 odhadovaná suma výdavkov týkajúca sa
pomoci Ukrajine predstavuje 253 mil. eur, v roku 2023 sa zatiaľ odhaduje čerpanie vo výške
75 mil. eur.
15. Mimoriadne investície v rezorte obrany99 – ide o jednorazovú veľkú investíciu na nákup
stíhačiek F-16. V zmysle metodiky ESA2010 investície v obrane ovplyvnia saldo VS v čase ich
dodania, t.j. v rokoch 2024 a 2025, nie v čase hotovostnej úhrady preddavkových platieb.
Predmetné sumy sú odhadom RRZ a za jednorazové sú považované z toho dôvodu, že
v odhade RRZ navyšujú investície nad rámec priemernej úrovne investícií z vlastných
zdrojov.

99

Vzhľadom na ďalšie pripravované významné investície v rezorte obrany, napríklad obstaranie bojových obrnených
vozidiel v predpokladanej cene 2,0 mld. eur (vládou schválené uznesenia sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26381/1 a https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26380/1), nemusí byť
nárast výdavkov v rezorte obrany v rokoch 2024 a 2025 mimoriadny a RRZ môže svoj aktuálny prístup týkajúci sa
jednorazových vplyvov prehodnotiť.
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Príloha č. 8 – Pravidlá transparentnosti – požiadavky na dáta
Súčasťou návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy by mali byť údaje za 6-ročný horizont
(obdobie T-2 až T+3 rokov, pričom T je rokom, kedy sa zostavuje návrh rozpočtu). Návrh by mal
obsahovať konsolidovanú bilanciu rozpočtu verejnej správy, stratégiu riadenia štátneho dlhu,
daňové výdavky, implicitné záväzky, podmienené záväzky, jednorazové vplyvy a hospodárenie
podnikov štátnej správy.
Ústavný zákon bližšie nekonkretizuje požiadavky na štruktúru konsolidovanej bilancie VS,
cieľom by však malo byť informovanie verejnosti o zámeroch vlády v nadchádzajúcom období,
čo si vyžaduje podrobné členenie príjmových a výdavkových položiek ako i sledovanie vývoja
v týchto položkách. Hlavná kniha návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 obsahuje základnú
bilanciu príjmov a výdavkov VS podľa klasifikácie ESA2010 za roky 2020 až 2025. Podrobnejšie
členenie niektorých príjmových a výdavkových položiek je súčasťou dátového súboru k Návrhu
rozpočtového plánu na rok 2023.
Súčasťou hlavnej knihy návrhu rozpočtu je analýza vývoja vo verejných financiách za rok
2022. Najvýznamnejšie pozitívne a negatívne faktory, ktoré sa podpisujú pod očakávané
výsledky roka 2022, prezentujú grafy a tabuľky v členení podľa klasifikácie ESA2010 a bližšie ich
rozvíja text. Analýza poukazuje na vplyvy pandémie, vojny na Ukrajine a energetickej krízy,
ktoré majú vplyv na nárast cenovej hladiny, ktorá sa pretavila do vyšších než očakávaných
príjmov z daní, najmä DPH, ale aj daní z práce, odvodov a firemnej dane. Ďalej tabuľky uvádzajú
kvantifikáciu vplyvu pandémie COVID-19 a čerpanie kapitálových výdavkov z predošlých rokov
na schodok štátneho rozpočtu na hotovostnej báze. Identifikuje rezervy na negatívne vplyvy
pandémie ochorenia COVID-19 a očakáva vyčerpanie celého objemu rezervy. Prognózuje aj
vplyv výdavkov spojených s riešením krízy vyvolanej inváziou na Ukrajinu. Približuje aj vplyvy
vzťahov s rozpočtom EÚ, výdavkov poistenia Sociálnej poisťovne, výdavkov na zdravotníctvo
ostatných subjektov verejnej správy a hospodárenia samospráv a ich vplyvy na saldo rozpočtu.
Analýza poukazuje aj na možné riziká, ktoré ešte môžu ovplyvniť očakávaný vývoj salda v roku
2022.
Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na rok 2022 vychádza zo Stratégie riadenia
štátneho dlhu na roky 2015 až 2018. V uplynulom období sa podarilo zlepšiť parametre portfólia
štátneho dlhu cez predĺženie splatností a durácie a dosiahnuť tak cielenú úroveň priemeru krajín
OECD, EÚ a eurozóny. Dosiahnutie cieľových hodnôt bolo možné vďaka prostrediu nízkych
úrokových sadzieb vyvolaného menovou politikou ECB, ktorá dovolila Slovensku znížiť riziko
portfólia štátneho dlhu bez dodatočných výdavkov pre štátny rozpočet. Od roku 2022 dochádza
k prudkému rastu sadzieb, čo sa postupne premietne do nákladov na obsluhu štátneho dlhu.
Od roku 2020 čelí slovenská ekonomika a riadenie štátneho dlhu výzvam spôsobeným
pandémiou koronavírusu. Napĺňanie Stratégie riadenia štátneho dlhu a zlepšujúca sa likvidita
slovenských štátnych cenných papierov na sekundárnom trhu zabezpečili bezproblémové
financovanie počas krízy.
Zverejňovanie daňových výdavkov umožňuje presnejšie posúdiť náklady realizovaných politík
vlády. Povinnosť reportovania daňových výdavkov a ich vplyvu na daňové príjmy vyplýva aj
zo smernice Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských krajín. Vyčíslenie
daňových výdavkov v rámci NRVS 2023-2025 zodpovedá manuálu MF SR.
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Implicitné záväzky predstavujú skryté zadlženie verejného sektora nad rámec oficiálnych
štatistík o dlhu. Okruh implicitných záväzkov aktuálne zahŕňa náklady spojené so starnutím
populácie (výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť a školstvo), náklady
spojené s likvidáciou jadrových zariadení, ako aj PPP projekty (obchvat D4/R7; rýchlostná cesta
R1 a väzenské zariadenie v Rimavskej Sobote). Aktuálne sa zaraďujú medzi implicitné záväzky
aj odhady zvýšených platieb do rozpočtu EÚ súvisiace so splácaním výdavkov z Plánu obnovy
pre Európu v rámci nástroja „Next Generation EU“. Podľa aktuálneho prepočtu MF SR
uverejneného v rámci prílohy č. 5 dosahujú celkové implicitné záväzky 384,6 % HDP,
čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na roky 2022 až 2024 o zhruba 20 p. b. HDP100. Došlo
k posunu horizontu, na ktorom MF SR porovnáva implicitné záväzky na konečnom horizonte
a to o rok, teda do roku 2065. V budúcnosti by bolo vhodné predĺžiť konečný horizont pre odhad
implicitných záväzkov tak, aby v čo najlepšej možnej miere zachytil celý cyklus odhadovaného
vývoja nákladov spojených so starnutím populácie.
Podmienené záväzky verejnej správy sú definované ako iné pasíva účtovnej jednotky
vykazované v poznámkach v rámci individuálnej účtovnej závierky. Ich potenciálne vplyvy
na verejné financie sú často veľmi ťažko kvantifikovateľné, a preto sú zväčša popisované
len v kvalitatívnej rovine. MF SR ich ku koncu roka 2021 vyčíslilo na 20,2 mld. eur, čo predstavuje
medziročný nárast o 0,5 mld. eur101 spôsobený najmä zvýšením záruk za finančné nástroje
pomoci podnikateľským subjektom v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.
Osobitá časť návrhu RVS na roky 2023-2025 (časť 2.7) je venovaná jednorazovým a dočasným
vplyvom. Ministerstvo financií v rokoch 2021 až 2023 identifikovalo jednorazové opatrenia
súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19, riešením dopadov energetickej krízy, vojenskou
inváziou Ruska na Ukrajinu a vysporiadaním platieb do rozpočtu EÚ kvôli nezrovnalostiam pri
preclievaní tovaru z tretích krajín. V ďalších rokoch návrh rozpočtu zatiaľ neuvažuje
s jednorazovými opatreniami (spĺňajúcimi definíciu európskych fiškálnych pravidiel).
Príloha č. 3 návrhu rozpočtu podáva základné informácie o hospodárení štátnych podnikov
(vlastné imanie, hospodársky výsledok). Štátne podniky sú členené podľa vlastníckeho podielu
kapitol štátneho rozpočtu, pričom v rámci kapitoly ministerstva zdravotníctva SR s výnimkou
Debitum, a.s. absentujú spoločnosti a ich výsledky hospodárenia spadajúcich pod MZ SR
(jednotlivo nie sú uvedené ani v iných častiach návrhu rozpočtu). Predpokladané smerovanie
štátnych podnikov nie je, podobne ako v minulých návrhoch rozpočtu VS, v ďalších rokoch
podrobnejšie zdôvodnené, čo sťažuje vyhodnotenie potenciálneho rizika pre verejnú správu
plynúceho z ich hospodárenia. Pre úplné vyhodnotenie rizika by bolo vhodné zahrnúť
aj ukazovatele o hospodárení podnikov MH Manažment doplnené o stručný popis
predpokladaného vývoja.
Návrh rozpočtu v rámci prílohy č. 7 prezentuje ako samostatnú časť bilanciu štátnych
finančných aktív. Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré
100
101

Zmena bola spôsobená primárne aktualizáciou HDP na horizonte rozpočtu 2023 až 2025.
Medziročný nárast o 479 577 tis. eur (resp. 477 804 tis. eur) zvýšením záruk za finančné nástroje pomoci
podnikateľským subjektom v reakcii na pandémiu koronavírusu, zvýšením podsúvahovej evidencie
zabezpečovacích derivátov Slovenského plynárenského priemyslu, zvýšením hodnoty záruk v Paneurópskom
záručnom fonde a zvýšením call kapitálu v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj. Medziročne pokles
záväzkov nastal kvôli zníženiu hodnoty súdnych sporov kancelárie NR SR, došlo k ukončeniu odstraňovania kalov
a sorbentov Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s., znížila sa hodnota úverových prísľubov a poskytnutých
záruk SZRB, a. s. a poklesli aj hodnoty súdnych sporov u niektorých subjektov (MH SR a Vodohospodárskej
výstavby, š. p.).
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ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív, nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho
rozpočtu.
V zmysle požiadaviek Európskej komisie sa súbežne predkladal aj Návrh rozpočtového plánu
SR na rok 2023, ktorý poskytuje doplňujúce informácie k návrhu rozpočtu. Materiál predstavuje
analytický pohľad na hospodárenie verejnej správy. Definujú sa v ňom ciele vlády
na nadchádzajúce obdobie, k dispozícii je podrobnejšia kvantifikácia opatrení na dosiahnutie
stanovených cieľov, vyčíslenie analytických fiškálnych ukazovateľov ako štrukturálne saldo
rozpočtu, výdavkové pravidlo, scenár nezmenených politík.
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Príloha č. 9 – Bilancia hospodárenia VS v prognóze RRZ
Tab 33: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy v prognóze RRZ (ESA2010, v mil.
eur)
Príjmy spolu
Daňové príjmy
Dane z produkcie a dovozu
- DPH (spolu so zdrojmi EÚ)
- Spotrebné dane
- Daň z nehnuteľnosti a iné
- Odvod z hazardných hier
- Poplatok za obchodovanie z emisnými kvótami
- Ostatné
Bežné dane z dôchodkov, majetku
- Daň z príjmov fyzických osôb
- Daň z príjmov právnických osôb
- Osobitný odvod z podnikania v regul. odvetiach
- Daň z príjmov vyberaná zrážkou - rozp. klasif.
- Dane z majetku a iné
- Ostatné
Dane z kapitálu
Príspevky na sociálne zabezpečenie
Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie
Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie
Nedaňové príjmy
Tržby
Dôchodky z majetku, z ktorých
- Dividendy
- Úroky
Granty a transfery
z toho: z EÚ a Plánu obnovy a odolnosti
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kompenzácie zamestnancov
Medzispotreba
Dane
Subvencie
Dôchodky z majetku
Úrokové náklady
Celkové sociálne transfery
- Sociálne dávky okrem naturálnych soc. transferov
- Aktívne opatrenia trhu práce
- Nemocenské dávky
- Dôchodkové dávky
- Dávky v nezamestnanosti
- Štátne sociálne dávky a podpora
- Platené poist. za skupiny osôb ust. zákonom
- Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia)
Ostatné bežné transfery
z toho: Odvody do rozpočtu EÚ)
Kapitálové výdavky
Kapitálové investície
Kapitálové transfery
Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté
S - skutočnosť, O - odhad RRZ
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2021S
40 275
19 901
12 057
7 494
2 958
428
233
242
701
7 845
3 815
3 595
91
290
37
108
0
15 636
15 291
344
3 203
2 471
732
435
183
1 535
1 196
45 656
42 047
11 346
5 747
174
1 369
1 080
1 080
18 379
14 974
40
1 131
8 465
290
3 351
1 765
3 405
3 952
965
3 609
3 170
438
-5381

2022O
44 250
21 424
13 202
8 660
2 540
474
281
276
971
8 222
4 337
3 378
95
320
41
147
0
16 785
16 481
304
3 585
2 901
685
337
237
2 455
1 373
48 085
43 050
11 823
6 434
188
1 563
1 133
1 133
19 643
15 984
112
1 039
8 760
233
2 745
1 763
3 659
2 266
916
5 035
4 157
878
-3835

2023O
51 698
24 268
14 628
9 861
2 616
481
312
344
1 014
9 640
4 983
4 099
99
360
50
147
0
18 776
18 443
334
4 065
3 190
875
498
271
4 589
3 334
58 596
51 146
13 465
7 605
212
2 684
1 280
1 280
23 557
19 677
117
1 151
10 183
252
3 959
1 923
3 880
2 343
995
7 450
6 834
616
-6898

2024O
51 846
24 830
14 885
10 169
2 646
489
324
316
941
9 945
5 323
4 049
101
373
53
147
0
20 132
19 769
363
4 087
3 409
678
250
322
2 797
1 967
57 922
51 617
14 311
7 721
221
983
1 611
1 611
24 357
20 301
93
1 268
11 876
262
2 864
1 806
4 056
2 414
1 018
6 305
5 749
556
-6076

2025O
54 686
26 206
15 529
10 736
2 688
503
342
294
966
10 677
5 836
4 227
103
411
55
148
0
21 536
21 145
391
4 302
3 593
708
304
298
2 642
1 778
61 542
54 604
15 480
7 896
232
1 044
1 897
1 897
25 554
21 258
93
1 389
12 778
262
2 690
1 811
4 296
2 501
1 054
6 938
6 370
569
-6856

Zdroj: MF SR, RRZ
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Tab 34: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy v prognóze RRZ (ESA2010, % HDP)
Príjmy spolu
Daňové príjmy
Dane z produkcie a dovozu
- DPH (spolu so zdrojmi EÚ)
- Spotrebné dane
- Daň z nehnuteľnosti a iné
- Odvod z hazardných hier
- Poplatok za obchodovanie z emisnými kvótami
- Ostatné
Bežné dane z dôchodkov, majetku
- Daň z príjmov fyzických osôb
- Daň z príjmov právnických osôb
- Osobitný odvod z podnikania v regul. odvetiach
- Daň z príjmov vyberaná zrážkou - rozp. klasif.
- Dane z majetku a iné
- Ostatné
Dane z kapitálu
Príspevky na sociálne zabezpečenie
Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie
Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie
Nedaňové príjmy
Tržby
Dôchodky z majetku, z ktorých
- Dividendy
- Úroky
Granty a transfery
z toho: z EÚ a Plánu obnovy a odolnosti
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kompenzácie zamestnancov
Medzispotreba
Dane
Subvencie
Dôchodky z majetku
Úrokové náklady
Celkové sociálne transfery
- Sociálne dávky okrem naturálnych soc. transferov
- Aktívne opatrenia trhu práce
- Nemocenské dávky
- Dôchodkové dávky
- Dávky v nezamestnanosti
- Štátne sociálne dávky a podpora
- Platené poist. za skupiny osôb ust. zákonom
- Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia)
Ostatné bežné transfery
z toho: Odvody do rozpočtu EÚ)
Kapitálové výdavky
Kapitálové investície
Kapitálové transfery
Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté
S - skutočnosť, O - odhad RRZ
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2021S
40,88
20,20
12,24
7,61
3,00
0,43
0,24
0,25
0,71
7,96
3,87
3,65
0,09
0,29
0,04
0,11
0,00
15,87
15,52
0,35
3,25
2,51
0,74
0,44
0,19
1,56
1,21
46,34
42,68
11,52
5,83
0,18
1,39
1,10
1,10
18,65
15,20
0,04
1,15
8,59
0,29
3,40
1,79
3,46
4,01
0,98
3,66
3,22
0,45
-5,46

2022O
40,63
19,67
12,12
7,95
2,33
0,44
0,26
0,25
0,89
7,55
3,98
3,10
0,09
0,29
0,04
0,13
0,00
15,41
15,13
0,28
3,29
2,66
0,63
0,31
0,22
2,25
1,26
44,15
39,53
10,86
5,91
0,17
1,44
1,04
1,04
18,04
14,68
0,10
0,95
8,04
0,21
2,52
1,62
3,36
2,08
0,84
4,62
3,82
0,81
-3,52

2023O
41,73
19,59
11,81
7,96
2,11
0,39
0,25
0,28
0,82
7,78
4,02
3,31
0,08
0,29
0,04
0,12
0,00
15,16
14,89
0,27
3,28
2,57
0,71
0,40
0,22
3,70
2,69
47,30
41,28
10,87
6,14
0,17
2,17
1,03
1,03
19,01
15,88
0,09
0,93
8,22
0,20
3,20
1,55
3,13
1,89
0,80
6,01
5,52
0,50
-5,57

2024O
39,10
18,73
11,23
7,67
2,00
0,37
0,24
0,24
0,71
7,50
4,01
3,05
0,08
0,28
0,04
0,11
0,00
15,18
14,91
0,27
3,08
2,57
0,51
0,19
0,24
2,11
1,48
43,68
38,93
10,79
5,82
0,17
0,74
1,21
1,21
18,37
15,31
0,07
0,96
8,96
0,20
2,16
1,36
3,06
1,82
0,77
4,75
4,34
0,42
-4,58

2025O
38,01
18,21
10,79
7,46
1,87
0,35
0,24
0,20
0,67
7,42
4,06
2,94
0,07
0,29
0,04
0,10
0,00
14,97
14,70
0,27
2,99
2,50
0,49
0,21
0,21
1,84
1,24
42,77
37,95
10,76
5,49
0,16
0,73
1,32
1,32
17,76
14,77
0,06
0,97
8,88
0,18
1,87
1,26
2,99
1,74
0,73
4,82
4,43
0,40
-4,76

Zdroj: MF SR, RRZ
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