
   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Hodnotenie Návrhu 
rozpočtu verejnej správy 
na roky 2023 až 2025 
 

Hlavné závery a odporúčania 
 
 
 

november 2022 
 

 
 
 
 
 

 



 
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy 

 na roky 2023 až 2025 - hlavné závery a odporúčania  
(november 2022)  

  

 www.rrz.sk  2 

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). Tieto 
dva scenáre sú následne použité pre vyčíslenie analytických ukazovateľov ako je konsolidačné 
úsilie vlády a celkové analytické zhodnotenie rozpočtu.  

 
 
 
 
© Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 2022 
 

Táto správa prezentuje oficiálne stanoviská Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v súlade s jej mandátom 
stanoveným v Ústave, čl. 55a a v ústavnom zákone č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
 
Táto publikácia je dostupná na internetovej stránke RRZ (https://www.rrz.sk). 
 

 

Copyright © 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť rešpektuje všetky práva tretích strán, najmä práva 
chránené autorským právom (informácie alebo údaje, štylistika a znenie textov do tej miery ak majú 
individuálny charakter). Publikácie Kancelárie RRZ s odkazom na autorské práva (©Kancelária Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária RRZ, Secretariat of the Council for Budget 
Responsibility/Secretariat of the CBR, Slovakia/year, alebo podobne) smú byť použité (reprodukované, 
odkaz na internete, a pod.) len za podmienky, že bude správne uvedený zdroj. Všeobecné informácie 
a údaje publikované bez odkazu na autorské práva smú byť publikované bez uvedenia zdroja. Pokiaľ sú 
informácie a údaje jednoznačne získané zo zdrojov tretích strán, používateľ takýchto informácií a údajov 
je povinný rešpektovať existujúce práva, prípadne je povinný si získať povolenie na použitie samostatne. 
 

 
 
 
Pripomienky alebo komentáre k správe sú vítané na e-mailovej adrese sekretariat@rrz.sk. 

  

https://www.rrz.sk/znacka/rozpoctovy-semafor/
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Hlavné závery a odporúčania 

 
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. 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 
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 

 
1  Napriek opakovaným urgenciám zo strany RRZ, po stretnutí z 14. júla 2022 nedostala RRZ vyjadrenie 

k predloženému návrhu metodiky. 
2  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. 

3  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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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. 

 
 
 
 
 
 
 

Porovnanie očakávaného salda a dlhu v návrhu RVS s odhadom RRZ (v % HDP) 
  2021 2022 2023 2024 2025 

 Saldo v NRVS 2023-2025 (ciele vlády)* -5,5 -5,0 -6,4 -3,4 -2,7 

Hrubý dlh v NRVS 2023-2025 (ciele vlády) 62,2 59,8 59,0 58,5 56,8 

 1. Saldo rozpočtu NRVS 2023-2025 -5,5 -5,0 -6,4 -4,3 -4,1 

 2. Saldo rozpočtu podľa odhadu RRZ -5,5 -3,5 -5,6 -4,6 -4,8 

    rozdiel (2-1) 0,0 1,5 0,9 -0,3 -0,7 

 3. Hrubý dlh rozpočtu NRVS 2023-2025 62,2 59,8 59,0 59,4 59,0 

 4. Hrubý dlh rozpočtu podľa odhadu RRZ 62,2 58,1 56,3 57,0 56,7 

    rozdiel (4-3) 0,0 -1,7 -2,7 -2,4 -2,3 

p.m. Horný limit dlhu v ústavnom zákone 56,0 55,0 54,0 53,0 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 
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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 bez nových opatrení bol východiskom zostavenia NPC scenára.                                                                                                 Zdroj: RRZ 

 
• 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. 

 

• 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. 

 

 Odhad hospodárenia VS v rokoch 2023 až 2025 podľa RRZ a MF SR (v % HDP) 

 

 Zdroj: MF SR, RRZ  
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• 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.  
 

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

  2021 2022 2023 2024 2025 

Štrukturálne saldo  -1,4 -2,4 -3,3 -3,8 -3,7 

Konsolidačné úsilie vlády*  -  0,3** -1,6 0,5 0,2 

Hrubý dlh VS  62,2 58,1 56,3 57,0 56,7 

Čistý dlh VS 50,6 48,0 49,2 50,9 51,8 

Fiškálny impulz (+ znamená reštrikciu, - expanziu) 0,3 0,3 -2,8 2,8 0,9 

p.m. produkčná medzera podľa metodiky RRZ -0,3 -0,1 -1,5 -1,5 -0,8 

*Konsolidačné úsilie vlády je definované ako medziročná zmena štrukturálneho salda nad rámec vývoja v scenári 
nezmenených politík po zohľadnení vplyvu faktorov bez vplyvu na dlhodobú udržateľnosť (2.pilier, PPP projekty) a 
úrokové náklady. Ide o odlišný ukazovateľ v porovnaní s konsolidačným úsilím používaným MF SR, ktorý zahŕňa len 
zmenu štrukturálneho salda. 

** 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).  

Zdroj: metodika RRZ 

 

• 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 
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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 % HDP. K zhoršeniu udržateľnosti o 0,7 % HDP prispieva 
aj zavedenie automatického vstupu do druhého piliera, ktoré však Rada hodnotí 
pozitívne4.  

 
 

Vývoj dlhodobej udržateľnosti (% HDP) 

  
(*) Automatický vstup do 2.piliera Rada hodnotí pozitívne na dlhodobom horizonte. Zdroj: RRZ 

 
 

• 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  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. 
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• 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.  

 

  

 
5  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. 

Vývoj dlhodobej udržateľnosti medzi rokmi 2021 a 2022 a príspevky ku zmene (% HDP) 

 

 Zdroj: RRZ 
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STAV UDRŽATEĽNOSTI: dec. 2021 + vplyvy vojny na UA
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Dôch. reforma - I. pilier (rodič.dôchodok)

Dôch. reforma - I. pilier (odchod po 40 rokoch)
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STAV UDRŽATEĽNOSTI: nov.2022

Dôchodková reforma 
I.piliera (-1 % HDP) 

vyvolané vojnou na 
Ukrajine (+ 0,7 % HDP) 

5,2 

 
zhoršenie (+)

zlepšenie (-)

- 0,1 % HDP (bez II. piliera) 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25377/1
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