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Otázky pre Ministerstvo financií SR k Rozpočtu verejnej správy na 

roky 2018 až 2020 

 

• Otázky1 RRZ odoslané 13. decembra 2017 (odpovede MF SR z 19. decembra 2017) 
 

1. NR SR dňa 13. decembra 2017 schválila Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 

a zobrala na vedomie Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Kedy plánuje 

MF SR zverejniť aktualizovaný Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020? 

 

V zmysle § 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo financií SR najneskôr do 60 dní 

po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok 

zverejňuje údaje štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. 

2. Uveďte prosím vplyvy všetkých zmien (vrátane stručného popisu) v porovnaní 

s návrhom rozpočtu, ktoré sú/budú zapracované v Rozpočte verejnej správy na roky 2018 

až 2020. Zmeny prosím uveďte na horizonte rokov 2018 až 2020 v metodike ESA2010. 

 

V porovnaní s vládou schváleným návrhom rozpočtu bol v NR SR schválený 

pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy výborov, a to konkrétne v § 4 návrhu zákona 

o štátnom rozpočte na rok 2018 bol doplnený odsek 4 nasledovne: Vláda Slovenskej 

republiky je oprávnená v roku 2018 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej 

banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2018 

až 2020 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur. 

(schválením pozmeňujúceho návrhu sa v roku 2018 vytvorila možnosť prevziať rámcový 

úver od Európskej investičnej banky na financovanie výdavkov rozpočtovaných 

v kapitolách štátneho rozpočtu). 

3. Podľa kolektívnych zmlúv vyššieho o stupňa podpísaných 7. decembra 2017 navýšenie 

platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme bude predstavovať 4,8 % od 1. januára 2018. Uveďte prosím vplyvy týchto zmien 

v rokoch 2018 až 2020 v členení podľa subjektu verejnej správy, ktorý ich má financovať. 

V prípade štátneho rozpočtu prosím uveďte, či ide o mzdové výdavky alebo aj bežné 

transfery iným subjektom VS (špecifikujte subjekty a príslušné sumy). Zároveň prosím 

potvrďte, že zdrojom krytia týchto dodatočných výdavkov bude rezerva na mzdy a 

poistné. 

Vplyv 4,8 % valorizácie vyjednanej pre štátnych zamestnancov (vrátane štátnych 

zamestnancov v služobnom pomere cez zákon o štátnom rozpočte na rok 2018) 

a zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 na roky 2018 až 2020 

predstavuje celkový finančný dopad na úrovni 187,21 mil. eur.  

                                                           
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede MF SR sú modrým písmom.  
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Z uvedenej sumy pre zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu sa  rozpočtujú 

v kapitole Všeobecná pokladničná správa osobné výdavky na úrovni 134,63 mil. eur. 

Vplyv 4,8 % valorizácie na platy zamestnancov územnej samosprávy predstavuje sumu 

52,58 mil. eur (v tom pre obce 40,81 mil. eur). 

Z celkovej sumy osobných výdavkov pre zamestnancov financovaných zo štátneho 

rozpočtu pripadá pre zamestnancov rozpočtových organizácií 110,27 mil. eur, 

príspevkových organizácii 7,77 mil. eur, verejných vysokých škôl 6,74 mil. eur a pre 

zamestnancov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v územnej samospráve 

8,21 mil. eur. Vzhľadom na to, že na valorizáciu zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme sú naviazané platy duchovných a cirkví, v kapitole VPS sa pre nich 

rozpočtujú osobné výdavky na úrovni 1,64 mil. eur. 

4. Úrad vlády sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu pre budúci rok 

zaviazal, že do 30. marca 2018 predloží návrh zmeny úpravy stupníc platových taríf 

uvedených v zákone č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme. Odmeňovanie podľa nových tabuliek by malo začať od 1. 

januára 2019. Sú v Rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020 zahrnuté vplyvy tohto 

opatrenia? V prípade, že áno, prosím uveďte sumu rozpočtovaných výdavkov 

v jednotlivých rokoch a špecifikujte z čoho budú financované (subjekt, kapitola, EKRK, 

vecný titul). 

 

V Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je dohodnutý záväzok 

zamestnávateľov, že najneskôr do 30. marca 2018 predložia návrh zmeny úpravy stupníc 

platových taríf, bez určenia termínu nového systému odmeňovania. Vzhľadom na to, že 

na návrhu zmeny systému odmeňovania sa stále pracuje a nie je známa konečná verzia, 

neboli pre tento účel osobitne rozpočtované výdavky v schválenom rozpočte na roky 

2018 až 2020. 

5. Návrh rozpočtu (hlavná kniha, str. 59) uvádza, že vo výdavkoch kapitoly ministerstva 

práce je zahrnuté zvýšenie príspevku na opatrovanie s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

Bola už zverejnená legislatívna podoba tejto zmeny?  

 

Legislatívna podoba tejto zmeny ešte nebola zverejnená. V tejto veci odporúčame obrátiť 

sa na kapitolu MPSVR SR. 

6. NR SR dňa 6. decembra 2017 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Podľa doložky vplyvov by malo dôjsť k zvýšeniu výdavkov 

zdravotných poisťovní (zvýšenie paušálnych platieb za urgenty a ošetrovateľskú 

starostlivosť) a výdavkov kapitoly ministerstva zdravotníctva (vybudovanie urgentov). 

Sú tieto výdavky zahrnuté v Rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020? 

 

Tieto výdavky sú riešené v rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020 v rámci 

rozpočtovaných výdavkov na verejné zdravotné poistenie a kapitálových výdavkov 

kapitoly MZ SR. 
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7. Podľa schválených pozmeňujúcich návrhov k zákonu č. 576/2004 Z.z. by malo dôjsť 

k zrušeniu časti odvodovej odpočítateľnej položky od roku 2018 a zníženiu poistného 

plateného štátom za zákonom definovaný okru osôb na 3,71% na rok 2018. S akými 

vplyvmi z týchto zmien uvažuje Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020?   

Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 uvažuje s výškou sadzby poistného 

plateného štátom na roky 2018 na úrovni 3,71 %.  

Vplyv pozmeňujúceho návrhu k zákonu č. 576/2004 Z. z. k zrušeniu časti OOP 

(čiastočné zrušenie OOP pre zamestnávateľov) v návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2018 až 2020 nebol zohľadnený, nakoľko do návrhu zákona bol návrh doplnený 

poslaneckým návrhom. 

8. NR SR na ostatnej schôdzi schválila v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a 

návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina 

Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti. Sú vplyvy týchto zmien (vyčíslené v doložke vplyvov) 

zahrnuté v Rozpočte verejnej správy na roky 2018 až 2020? 

  

Vplyvy z uvedených návrhov zákonov budú kryté v rámci limitov výdavkov kapitoly 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválených na príslušný rozpočtový rok. 

9. Vláda na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2017 schválila poskytnutie dotácií mestu 

Bratislava v celkovej výške 12,38 mil. eur, pričom podľa doložky vplyvov sú tieto 

prostriedky zabezpečené v rámci Rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Podľa 

uznesenia by z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy malo byť financovaných 11 mil. 

eur a zdroj financovania zvyšnej sumy nie je špecifikovaný. Keďže hlavná kniha návrhu 

rozpočtu neuvádza takéto výdavkové tituly, uveďte prosím, z čoho (EKRK, vecný titul) 

budú tieto výdavky financované? 

Predpokladáme, že výdavkové tituly v sume 11 mil. eur sa budú riešiť z kapitálových 

výdavkov, ktoré sa budú v roku 2017 viazať a v roku 2018 sa uvoľnia v rámci kapitoly VPS 

(uplatnenie § 8 zákona č.  523/2004 Z. z.). 

Čo sa týka sumy 1 380 tis. eur, tak znenie uznesenia vlády č. 570/2017 v bode C.7. a C.8. 

je jednoznačné. V súčasnosti nie je definované zdrojové krytie uvedených požiadaviek. 

10. Vláda okrem poskytnutia dotácie a novej návratnej finančnej výpomoci mestu Bratislava 

schválila predĺženie splatnosti existujúcej výpomoci vo výške 10 mil. eur do rokov 2020 

až 2023 (s pôvodnou splatnosťou do konca roku 2018). Aký je dôvod tohto kroku? 

   

Dôvodom je riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislava, ako hlavného mesta SR. 

11. Vláda na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2017 schválila Návrh na uvoľnenie 

prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v severozápadnej časti 

mesta Bratislava s celkovými odhadovanými nákladmi vo výške 24,9 mil. eur v rokoch 

2018 až 2022. Podľa doložky vplyvov ide o rozpočtovo zabezpečené výdavky. Keďže 
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hlavná kniha návrhu rozpočtu neuvádza takéto výdavkové tituly, uveďte prosím, z čoho 

(kapitola, EKRK, vecný titul) budú tieto výdavky financované? 

Prostriedky štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v severozápadnej časti 

mesta Bratislava budú uvoľnené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v zmysle 

uznesenia vlády č. 598/2017.  

Súčasným zámerom MF SR je, aby sa v roku 2018 zdrojové krytie na riešenie dopravnej 

situácie v sume 0,9 mil. eur zabezpečilo z kapitálových výdavkov, ktoré sa budú koncom 

roka 2017 viazať a v roku 2018 sa uvoľnia v rámci kapitoly VPS (uplatnenie § 8 zákona č. 

523/2004 Z. z.). 

12. Vláda na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2017 schválila Návrh posilnenia značky SPP 

prostredníctvom poskytnutia príspevku k rozvoju audiovizuálnej kultúry, podľa ktorého 

by mala spoločnosť SPP poskytnúť Audiovizuálnemu fondu (AVF) dotáciu vo výške 1,5 

mil. eur do konca roku 2017. Vzhľadom na danú ziskovosť skupiny SPP a deklarované 

zvýšenie počtu podporených projektov zo strany AVF, prosím zdôvodnite 

predpokladaný pozitívny vplyv na verejné financie uvedený v doložke vplyvov. 

Predpokladaný pozitívny vplyv na verejné financie uvedený v doložke vybraných vplyvov 

je z dôvodu zvýšenia príjmov Audiovizuálneho fondu. 

 


