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Otázky pre Štatistický úrad SR k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2018 až 2020 

 
 
 

• Otázky1 RRZ odoslané 25. októbra 2017 (odpovede ŠÚ SR z 27. októbra 2017) 
 

1. V apríli 2017 nadobudla účinnosť Dohoda o vysporiadaní2 medzi Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a Spojeným ústavom jadrových výskumov 
v Dubne v celkovej čiastke 106,8 mil. eur. Na základe nej úrad ponecháva majetok 
v správe ruského subjektu, pričom ruská strana poskytne bezplatné vzdelanie 
slovenským študentom. Akým spôsobom bude táto transakcia zaznamenaná v účtoch 
verejnej správy? Bola uvedená suma alebo jej časť zaznamenaná v salde verejnej správy 
v minulosti? 
 
ŠÚ SR požiadal o nezverejnenie odpovede. 
 

2. Akým spôsobom sa zaznamenáva v salde verejnej správy podľa metodiky ESA2010  

zvyšovanie záväzkov nemocníc voči Sociálnej poisťovni? V prípade oddlženia týchto 

záväzkov dôjde k zvýšeniu príjmov Sociálnej poisťovne (D.6 REC) a zvýšeniu výdavkov 

nemocníc na kompenzácie zamestnancov (D.1 PAY) s neutrálnym vplyvom na saldo 

verejnej správy? 

 
ŠÚ SR požiadal o nezverejnenie odpovede. 
 

3. Podľa informácií z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2020 (hlavná kniha, 
str. 7) došlo k metodickej zmene zaznamenania príspevku štátneho rozpočtu na osobitný 
účet sociálneho zabezpečenia silových zložiek (EKRK 642008). Podľa údajov 
z notifikácie Eurostatu z apríla 2017 sa tento transfer konsolidoval, pričom po metodickej 
zmene by sa už nemal konsolidovať (navyšuje príjmy aj výdavky verejnej správy 
v rovnakej výške).  Prosím potvrďte, či došlo k tejto metodickej zmene a či už bola 
zapracovaná do údajov jesennej notifikácie Eurostatu z októbra 2017. 
 
ŠÚ SR požiadal o nezverejnenie odpovede. 

4. Podľa údajov z notifikácie Eurostatu z apríla 2017 sa v účtoch verejnej správy 
zaznamenali príjmy a výdavky Rady pre riešenie krízových situácií (v roku 2016 išlo 
o príjmy a výdavky vo výške 21,6 mil. eur). Návrh rozpočtu neobsahuje v rokoch 2017 až 
2020 žiadne príjmy a výdavky Rady. Došlo v tejto oblasti k nejakej metodickej zmene 
(napr. k presmerovaniu transakcií mimo účty verejnej správy)? 
 
ŠÚ SR požiadal o nezverejnenie odpovede. 

                                                 
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede danej inštitúcie sú modrým písmom. 

Červeným písmom sú chýbajúce odpovede a ich prípadné zdôvodnenie alebo odpovede, ktoré daná inštitúcia 
žiadala nezverejniť.  

2  Dohoda (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2901851&l=sk) bola uzatvorená na základe uznesenia vlády 
z 8. júna 2016 (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25622) o definitívnom 
riešení projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky. 
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