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Otázky pre Ministerstvo financií SR k Hodnoteniu strednodobých 
rozpočtových cieľov na roky 2020 až 2023  

 
 
 

• Otázky1 RRZ odoslané dňa 19. mája 2020 (odpovede MF SR zo 22. mája 2020) 
 

Požiadavky na poskytnutie údajov 

1. Bilancie príjmov a výdavkov verejnej správy za roky 2020 až 2023 v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie, ESA kódov a subjektov verejnej správy (2020 – rozpočet, 2020 

– odhad, 2021-2023 – fiškálny rámec) a NPC scenár vývoja verejných financií na roky 2021 

až 2023 v rovnakej štruktúre.  

2. Predpoklady čerpania EÚ fondov a výdavkov na spolufinancovanie v ESA kódoch za roky 

2020 až 2023 (2020 – rozpočet, 2020 – odhad, 2021-2023 – fiškálny rámec). 

3. Emisný plán ARDAL slúžiaci ako podklad pre prognózu dlhu. 

4. Skutočnosť a predpoklady vývoja hotovosti na účtoch verejnej správy (F.2) v rokoch 2019 

až 2023 po jednotlivých subjektoch verejnej správy.  

5. Predpoklady vývoja hotovostnej rezervy ARDAL v rokoch 2019 až 2023. 

6. Rezervy (vecné členenie vrátane EKRK kódov) štátneho rozpočtu (2020 – odhad a 2021-

2023 – fiškálny rámec). 

7. Vecné položky príjmov a výdavkov štátnych finančných aktív v rokoch 2020 až 2023 v 

štruktúre tabuľky uvedenej v Hlavnej knihe rozpočtu (kapitola Štátne finančné aktíva).  

 

MF SR poskytlo všetky údaje k bodom 1 až 7, tieto údaje však RRZ nezverejňuje.  

 

Zdôvodnenie RRZ: V prípade údajov o emisnom pláne, predpokladanom vývoji hotovostnej 

rezervy a hotovosti na účtoch jednotlivých subjektov verejnej správy (body 3 až 5) RRZ 

prihliada na ich citlivosť. V prípade podrobných bilancií príjmov a výdavkov (body 1, 2, 6 

a 7) RRZ prihliada na ich rozsah, pracovný charakter údajov a skutočnosť, že fiškálny 

rámec na roky 2021 až 2023 nebol zverejnený v programe stability. 

 

8. Časové rozlíšenie zaznamenávania DPH (identifikácia jednorazových vplyvov) v rokoch 

2018-2020. 

9. Náklady spojené s druhým pilierom dôchodkového systému v rokoch 2020-2023. 

10. Platby za dostupnosť všetkých PPP projektov (R1, D4/R7, väznica Rimavská Sobota, 

prípadne ďalší nový projekt) v rokoch 2020-2023. 

11. Predpoklady príjmov z dividend od jednotlivých štátnych podnikov. 

12. Hotovostné výdavky kapitoly ministerstva obrany (členené aspoň podľa kategórií EKRK) 

a zmeny súvisiacich pohľadávok a záväzkov. 

 

Údaje k bodom 8 až 12 sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

 
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede MF SR sú modrým písmom. Červeným 

písmom sú chýbajúce odpovede a ich prípadné zdôvodnenie alebo odpovede, ktoré MF SR žiadalo nezverejniť 
resp. RRZ ich nezverejňuje. Zeleným písmom sú odpovede, ktoré sú podľa názoru RRZ nedostatočné resp. 
čiastkové (obsahujú aj vysvetlenie zo strany RRZ). 
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• Otázky RRZ odoslané dňa 28. mája 2020 (odpovede MF SR z 4. júna 2020) 
  
Otázka k saldu verejnej správy v roku 2019 

 

1. Program stability na str. 14 uvádza, že v štátnom rozpočte prispelo k prekročeniu 

rozpočtu aj podhodnotenie výdavkov na nákup vojenskej techniky v zaznamenaní podľa 

európskej metodiky (196 mil. eur). Z údajov z výkazov FIN-1 a individuálnej účtovnej 

závierky ministerstva obrany vyplýva, že hotovostné výdavky kapitoly boli v porovnaní s 

rozpočtom nižšie o 56 mil. eur a zmeny pohľadávok a záväzkov (vrátane zohľadnenia 

časového posunu súvisiaceho s preddavkami a dodávkami vojenskej techniky) mali v 

porovnaní s rozpočtom pozitívny vplyv 44 mil. eur. Prosím vysvetlite, z akých údajov 

vychádzal program stability. 

 

Program stability vychádzal z predbežnej očakávanej skutočnosti za rok 2019. Údaj 195,7 

mil. € predstavuje rozdiel medzi  očakávanou a rozpočtovanou hodnotou položky 

„Vojenská technika a iné“. V predmetnej položke sú okrem akrualizácie  vojenskej 

techniky zahrnuté aj iné tituly ako napr. samostatné účty, akrualizácia hazardu a pod. Za 

rok 2019 sú záväzné  a konečné údaje tie, ktoré boli  vykázané v jarnej notifikácií za rok 

2019.  

 

Otázky k odhadu salda verejnej správy v roku 2020 

 

2. Odhad príjmov z odvodu z hazardných hier (EKRK 292008) je vo výške 259,5 mil. eur, čo 

zodpovedá rozpočtovanej úrovni a medziročnému nárastu príjmu o 4 %. Prosím 

zdôvodnite tento predpoklad, vzhľadom na to, že príjem ku koncu apríla (podľa údajov 

zo Štátnej pokladnice) klesol medziročne o 27 %. 

 

Nakoľko MF SR v čase spracovania odhadu salda rozpočtu verejnej správy v roku 2020 

nemalo k dispozícii žiadne relevantné informácie o zmene vývoja príjmov z hazardných 

hier, predpoklad odhadu príjmov z odvodu z hazardných hier zodpovedal jeho 

rozpočtovanej úrovni. 

 

3. Odhad príjmov spoločnosti ŽSR z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a 

platieb (EKRK 220) je na úrovni 205 mil. eur, čo je pokles oproti rozpočtovanej úrovni 244 

mil. eur, pričom zaznamenaná výška tohto príjmu od roku 2014 neklesla pod 225 mil. eur. 

Prosím potvrďte, či predpokladaný pokles vyplýva z vplyvu pandémie COVID19. Zároveň 

prosím uveďte predpoklady použité pri výpočte odhadu (výška výpadku tržieb, dĺžka 

trvania výpadku). 

 

Odhad príjmov ŽSR z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (EKRK 

220) vychádza z predbežných údajov poskytnutých MDV SR. Pokles príjmov bol MDV SR 

avizovaný vo februári, t. j. pred  ochorením COVID19 v sume 27,8 mil. eur. Vplyvom 

pandémie COVID19 sa predpokladá pokles príjmov o 11,2 mil. eur.  
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MF SR sa obrátilo na MDV SR listom č. MF/011557/2020-441 zo dňa 11. 05. 2020 so 

žiadosťou o informáciu o vyčíslenie negatívnych vplyvov na príjmovú a výdavkovú časť 

rozpočtu  kapitoly vrátane subjektov verejnej správy v pôsobnosti kapitoly so 

skutočnosťou k 31. máju 2020 ako aj očakávanou skutočnosťou k 31. decembru 2020 a 

zodpovedajúcim odôvodnením v termíne do 8. júna 2020. 

 

V prípade podrobnejšieho vysvetlenia poklesu príjmov je potrebné obrátiť sa na MDV SR. 

 

4. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend očakávaných od spoločnosti Stredoslovenská 

energetika Holding, a.s. (SSE) v roku 2020 vo výške 96,204 mil. eur. Spoločnosť v roku 

2019 síce vykázala čistý zisk vo výške 221,174 mil. eur, z toho však 140,813 mil. eur tvorili 

superdividendy prijaté z dcérskych spoločností. Bez týchto superdividend by čistý zisk 

spoločnosti bol zhruba vo výške 80 mil. eur. Za predpokladu výplaty celého zisku po 

zohľadnení podielu štátu v spoločnosti SSE (51%) by mohli byť riadne dividendy najviac 

vo výške 41 mil. eur. 

 

Výška dividend od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. v roku 2020 vychádza 

z podkladov zaslaných kapitolou MH SR. 

 

5. Prosím uveďte, na základe akých predpokladov je v odhade zahrnutý výrazný medziročný 

nárast dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v roku 2020. Príjmy 

z riadnych dividend podľa ESA 2010 od spoločnosti SPP dosiahli v roku 2019 úroveň 167,8 

mil. eur, v odhade na rok 2020 sú zahrnuté riadne dividendy vo výške 250 mil. eur. 

 

Výška dividend od spoločnosti SPP, a. s. v roku 2020 vychádza z podkladov zaslaných 

kapitolou MH SR. 

 

6. V ktorých EKRK podpoložkách sú zaznamenané opatrenia prijaté v boji s pandémiou 

COVID 19? Uveďte prosím aj príslušné sumy. 

 

Výdavky uvedené v programe stability v súvislosti s COVID budú predmetom novely 

zákona. Vychádzajú z čiastkových opatrení, tak ako boli prijímané a nie všetky 

odhadované výdavky v tejto súvislosti boli už premietnuté do limitov príslušných kapitol. 

Po rozpise novely zákona zo strany kapitol bude mať MF SR informáciu o konkrétnom 

členení. V súvislosti s uvedeným poslalo MF SR list na kapitoly, v ktorom uvedú 

podrobnejšie čerpanie výdavkov na daný účel. 

 

MF SR zostavuje očakávanú skutočnosť v členení na kategórie, nie na podpoložky preto 

v súčasnosti nie je možne poskytnúť informáciu o predpokladanom rozpise na 

podpoložky. 

 

7. Program stability obsahuje v tabuľke 15 informáciu, že časť opatrení spojených s 

pandémiou COVID 19 v celkovej výške 197 mil. eur bude financovaná z rozpočtu EÚ. 

Prosím uveďte, z akých dokumentov/ informácií vychádza tento predpoklad.  
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Odhad krytia opatrení spojených s pandémiou COVID19 z EÚ zdrojov vychádza z návrhu 

podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov 

(Kurzarbeit I.), Ide k dátumu uzatvárania dokumentu o najaktuálnejšiu informáciu 

ohľadom krytia opatrení z EÚ zdrojov. Na túto skutočnosť sa dokument odvoláva 

v poznámke pod čiarou číslo 12. 

 

8. Rozpočet na rok 2020 obsahoval rezervu na vysporiadanie korekcií vo výške 300 mil. eur 

s neutrálnym vplyvom na saldo. Došlo už k vysporiadaniu týchto korekcií? 

 

Nie, ešte nedošlo k vysporiadaniu týchto korekcií. 

 

9. Program stability obsahuje na str. 18 informáciu o odhadovanom negatívnom vplyve 

očistených korekcií na saldo vo výške 180 mil. eur. Prosím špecifikujte, o aké korekcie ide. 

Z akého dôvodu a o aké položky sa korekcie očisťujú? 

 

Údaj o odhadovanom negatívnom vplyve očistených EÚ korekcií 180  mil. eur nie je 

možné špecifikovať. Vplyv očistených EÚ korekcií 180  mil. eur predstavuje  započítanú 

hodnotu predpokladaných korekcií EÚ a očisteného vplyvu príjmov PJ za prostriedky  EÚ 

z uhradených korekcií na agregovanej úrovni. 

 

Vysvetlenie RRZ: MF SR poskytlo len čiastočnú odpoveď. Nešpecifikovalo, o aké korekcie 

ide. 

 

10. Modifikujúce faktory štátneho rozpočtu (korekcie EÚ a očistenie vplyvu príjmov PJ) 

vplývajú na saldo pozitívne vo výške 120 mil. eur. Prosím potvrďte, či odhadovaný celkový 

vplyv korekcií na saldo zahŕňa okrem modifikujúcich faktorov aj hotovostné úhrady vo 

výške 300 mil. eur. V ktorých položkách bilancie verejnej správy sú tieto jednotlivé faktory 

zaznamenané?  

 

Odhadovaný celkový vplyv korekcií na saldo zahŕňa okrem modifikujúcich faktorov 

štátneho rozpočtu aj hotovostné úhrady vo výške 300 mil. eur.  

 

11. Prosím uveďte rezervy štátneho rozpočtu (vecné členenie vrátane EKRK kódov), ktoré sú 

zahrnuté v odhade pre rok 2020. 

  
REZERVY OS 2020 (v mil. eur): EKRK 436 

  1. Rezerva vlády SR                                                 Spolu 5 

  2. Rezerva  na realizáciu  súdnych a exekučných  rozhodnutí       

     a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých  rokov  Spolu 10 

  637 018 1 

  637 200 9 

  3. Rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a i. vplyvov  Spolu 80 

  4. Rezerva na riešenie krízových situácií   642 200 9 

  5. Rezerva na mzdy a poistné Spolu 61 

z toho: 642 200   

  6. Rezerva na vysporiadanie korekcií (časť do 300 mil. eur už je realizovaná     

prostredníctvom iných rozpočtových kapitol ako VPS) 

       

637 200 272 
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Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ, v tom: Spolu 69 

 rýchlejšia realizácia a väčší počet projektov Spolu 63 

  637 200 12 

  719 200 50 

 ďalšie výdavky súvisiace s financovaním spoločných programov S5 641 006 1 

 zefektívnenie systému finančného riadenia EÚ fondov (sekcia 5) Spolu 5 

  637 200 4 

  719 200 1 

 

12. Odhad osobných výdavkov štátneho rozpočtu (EKRK 610 a 620, bez EÚ fondov a 

spolufinancovania) je na úrovni 3279 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 8,2 %. 

Prosím zdôvodnite tento predpoklad, resp. uveďte oblasti plánovaných úspor, keďže v 

januári 2020 prišlo k valorizácii platov o 10 %, pričom čerpanie výdavkov ku koncu apríla 

(podľa údajov zo Štátnej pokladnice) rástlo medziročne až o 15,2 %. 

 

Odhad osobných výdavkov štátneho rozpočtu (EKRK 610 a 620, bez EÚ fondov a 

spolufinancovania) na úrovni 3279 mil. eur  je stanovený na základe upraveného štátneho 

rozpočtu ku koncu marca 2020. Pri medziročnom porovnaní to predstavuje 9,2 % a pri 

samotnej položke mzdy je to vyše 10 %. Prepočet porovnania vývoja miezd je nasledovný: 

 
ŠR osobné výdavky, v mil. eur OV 610 + 620 610 620 

ŠZÚ 2019 FIN 3 156 2 323 833 

Prevod na samostatné účty 264 195 69 

ŠZÚ 2019 ŠR bez prevodu 2 892 2 128 763 

EÚ 102 73 28 

SF 23 17 6 

2019 ŠR bez prevodu a bez EU a SF 2 767 2 038 729 

ŠZÚ Samostatné účty 235 167 68 

ŠZÚ 2019 ŠR bez EU a SF + SÚ 3 002 2 205 797 

OS 2020 3 279 2 428 852 

Rast 9,2 10,1 6,9 

    

OS 2020 vs. R 2019  OV 610 + 620 610 620 

R 2019  3 005 2 222 783 

OS 2020 3 279 2 428 852 

Rast 9,1 9,3 8,8 

  
   

RRZ výpočet OV 610 + 620 610 620 

ŠZÚ 2019 FIN 3 156 2 323 833 

EÚ 102 73 28 

SF 23 17 6 

ŠZÚ 2019 FIN bez EÚ a SF 3 031 2 233 798 

OS 2020 3 279 2 428 852 

Rast 8,2 8,7 6,7 

 

 

13. Odhad hotovostných výdavkov štátneho rozpočtu na kapitálové transfery mimo verejnej 

správy (EKRK 720 bez 721, bez EÚ fondov a spolufinancovania) je na úrovni 25 mil. eur, 

čo je pokles oproti rozpočtovanej úrovni 102 mil. eur. Prosím zdôvodnite tento 
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predpoklad, vzhľadom na to, že čerpanie ku koncu apríla (podľa údajov zo Štátnej 

pokladnice) dosiahlo 31 mil. eur. 

 

Kapitálové transfery mimo verejnej správy sú rozpočtované vo výške 102 mil. eur a pokles 

v porovnaní s očakávanou skutočnosťou predstavuje 77,1 mil. eur. V tomto znížení je 

zahrnutý predpoklad, že ku koncu roka sa budú viazať kapitálové výdavky v rámci §8 v 

približne rovnakej výške ako sú počas roka uvoľnené prostriedky z minulých rokov. 

 

14. Program stability obsahuje na str. 18 informáciu, že v roku 2020 došlo v rozpočte 

k podhodnoteniu výdavkov na obranu o 289 mil. eur vplyvom posunu v časovom rozlíšení 

dodávok. Znamená to, že v roku 2020 dôjde k dodaniu vojenskej techniky, ktorá už bola 

uhradená vo forme preddavkov a s ktorým rozpočet na rok 2020 neuvažoval? 

 

Áno, ide o zníženie pohľadávky na nákup vojenského tovaru, s ktorou rozpočet 

neuvažoval. 

 

15. Vláda na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2020 schválila Návrh na úpravu materiálovej 

skladby a zabezpečenia pohotovostných zásob. Podľa doložky vplyvov by táto úprava 

mala mať nulový vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom tvorba a doplnenie  

pohotovostných zásob by mala byť zabezpečená z rozpočtovej kapitoly SŠHR. Výdavky 

na nákup zdravotníckych pomôcok by mali byť refundované z prostriedkov EŠIF v rámci 

opatrení prijatých EK na boj s koronakrízou. Prosím uveďte odhadované výdavky spojené 

s nákupom týchto zásob. 

 

Dňa  28. 4. 2020  vláda  SR  schválila  UV SR  č. 257/2020  materiál  „Návrh opatrení 

financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“. 

V súlade s týmto materiálom sa realokáciou finančných prostriedkov v rámci operačných 

programov alebo medzi programami a vyhlásením nových výziev s cieľom eliminovania 

dopadov pandémie COVID-19, získavajú dodatočné verejné zdroje na podporu 

zdravotníckeho systému a iných činností, ktoré priamo súvisia s vypuknutím pandémie. 

V doložke vybraných vplyvov sa uvádza nulový vplyv na rozpočet verejnej správy.  

 

V uvedenom materiáli na str. 18 v časti 3 „Realokácie a možnosti financovania aktivít na 

boj s pandémiou COVID-19“ sa uvádza, že z prostriedkov EŠIF bude Slovenská republika 

môcť realizovať aktivity s cieľom eliminovať negatívne dôsledky pandémie COVID-19. V 

bode A. je uvedená oblasť „Podpora zdravotníckeho systému“, v ktorej je zahrnuté aj 

financovanie poskytovania ochranných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok. Na str. 

20 v tabuľke „Prehľad možností financovania aktivít v rámci podpory zdravotníckeho 

systému“ je na tento účel kvantifikovaná suma 249,2 mil. eur.  

 

Zároveň v prílohe č. 4 „Návrh opatrení financovaných z operačných programov EŠIF na 

boj s pandémiou COVID-19“ je v tabuľke uvedená podpora zdravotnej starostlivosti v 

sume 249,2 mil. eur v súvislosti s realokáciou a možností financovania aktivít v boji a 

pandémiou COVID-19 z operačných programov. 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24901/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24901/1
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16. Vláda na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2020 schválila Návrh ďalšieho postupu v 

súvislosti s Národným futbalovým štadiónom, na základe ktorého by sa mala vykonať 

analýza doterajších právnych vzťahov medzi NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou  

súvisiacich s výstavbou športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión a podkladov 

smerujúcich k ich uzatvoreniu, vrátane výstupov poradenských spoločností. Prosím 

uveďte, či je v odhade na rok 2020 zahrnutý výdavok spojený odkúpením štadióna (a 

v akej výške)? 

 

V zmysle uznesenia  vlády SR č. 30 z 29.01.2020 bola zo štátnych finančných aktív na 

samostatný účet MŠVVaŠ SR vo februári 2020 poukázaná suma vo výške 90 936 400 eur 

na uplatnenie opcie na kúpu Národného futbalového štadióna. MŠVVaŠ SR  potvrdzuje, 

že suma 90 936 400 eur nebola ešte použitá. V odhade na rok 2020 nie je zahrnutý 

výdavok spojený odkúpením štadióna, nakoľko sa predpokladalo, že v nasledujúcom 

období dôjde k ďalším analýzam doterajších právnych vzťahov medzi NFŠ, a. s. (resp. 

spoločnosťou Národný futbalový štadión, a. s. ako jej právnym predchodcom) 

a Slovenskou republikou zastúpenou  MŠVVaŠ SR  a možnému prehodnoteniu sumy 

úhrady.   

 

17. V rámci modifikujúcich faktorov ŠR je uvedená položka Debitum s negatívnym vplyvom 

na saldo vo výške 109 mil. eur. Prosím vecne popíšte tento faktor. Zároveň prosím 

potvrďte, či ide o úpravu súvisiacu s príjmom Sociálnej poisťovne zaznamenaným v 

januári 2020 na položke odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom (EKRK 193) a či 

je tento príjem zahrnutý v odhade hospodárenia VS. 

 

V roku 2019 bol zaznamenaný transfer zo štátnych finančných aktív na spoločnosť 

Debitum vo výške 109 mil. eur. Prostriedky boli určené na oddlženie zdravotníckych 

zariadení voči SP v zmysle schválenej koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení. 

V roku 2019 došlo však iba k hotovostnému prevodu (zo ŠFA na Debitum), nedošlo 

k podpisu a účinnosti príslušných zmlúv a dokumentov. To sa udialo až v roku 2020. SP 

dostala z Debitum predmetné finančné prostriedky až  2. 1. 2020. Príjem je zahrnutý 

v odhade. 

 

Neutrálny vplyv v roku 2020 bude zabezpečený: výdavok Debitum = príjem SP a zároveň 

pokles záväzkov v ZZ = poklesu pohľadávok v SP  

 

18. V akej výške je v odhade na rok 2020 zahrnutá dotácia spoločnosti Jaguar Land Rover? 

 

Očakávaná skutočnosť výdavkov MH SR na podporu významnej investície Jaguar Land 

Rover na rok 2020 je 56,53 mil. eur. 

 

19. Prosím zdôvodnite odhadované zvyšovanie základného imania v spoločnostiach 

Bratislavská teplárenská, a.s. (20 mil. eur) a v akciových spoločnostiach poskytujúcich 

zdravotnú starostlivosť (14 mil. eur) v roku 2020. Zrealizovali sa už tieto navýšenia? 

V ktorých zdravotníckych zariadeniach dôjde/došlo k navýšeniu základného imania? 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24902/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24902/1
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Spoločnosť MH Manažment, a. s. zvýšila v marci 2020 základné imanie spoločnosti 

Bratislavská teplárenská, a. s. o sumu 20 mil. eur z dôvodu nepriaznivej ekonomickej 

situácie spoločnosti, vzniknutej v dôsledku prehratých historických súdnych sporov. Pre 

tento účel bolo na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR zvýšené základné 

imanie spoločnosti MH Manažment, a. s. zo štátnych finančných aktív v sume 20 mil. eur. 

 

Na základe bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 72 z 12. februára 2020 k Zvýšeniu základného 

imania v akciových spoločnostiach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých je 

vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva SR uvoľnilo 

Ministerstvo financií SR zo štátnych finančných aktív v prospech Ministerstva 

zdravotníctva  SR sumu 14 mil. eur  ako peňažný vklad štátu na zvýšenie základného 

imania akciových spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu poskytujúcich 

zdravotnú starostlivosť, v ktorých je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo 

zdravotníctva SR. 

 

K zvýšeniu základného imania by malo dôjsť v nasledovných akciových spoločnostiach:  

-              Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (5 mil. eur), 

-              Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (2 mil. eur),  

-              Nemocnica Poprad, a. s. (2 mil. eur), 

-              Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (2 mil. eur), 

-              Východoslovenský onkologický ústav, a. s. (3 mil. eur).                   

 

Zvýšenie základného imania v dotknutých akciových spoločnostiach zatiaľ nebolo 

realizované. Dôvodom je skutočnosť, že zvýšenie základného imania podlieha zákonu č. 

358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Úlohu notifikovať 

žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci Európskej komisii uložila vláda v bode C.2. tohto 

uznesenia ministrovi financií. Splnenie úlohy nie je pre Ministerstvo financií SR 

vykonateľné a táto skutočnosť bola oznámená Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré sa s 

týmto stotožnilo a v dohľadnej dobe pripraví materiál na rokovanie vlády SR tak, aby bola 

úloha vykonateľná oprávneným rezortom alebo aby vláda SR mohla prijať iné 

rozhodnutie vo veci zvýšenia základného imania v akciových spoločnostiach 

poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, kde je vykonávateľom práv jediného akcionára 

Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

20. Program stability obsahuje informáciu, že vzhľadom na horšie hospodárenie obcí a VÚC 

v roku 2019 oproti rozpočtu, boli v aktuálnom odhade MF SR na rok 2020 upravené 

niektoré položky bilancie obcí a VÚC. Uveďte prosím, o ktoré položky ide, vrátane 

príslušných súm úprav. 

 

V nadväznosti na skutočné hospodárenie obcí za rok 2019 MF SR v rámci očakávanej 

skutočnosti na rok 2020 zvýšilo príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami o 120 mil. eur a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci o 60 mil. 

eur. V rámci výdavkov navýšilo osobné výdavky o 73 mil. eur, výdavky na tovary a služby 

o 115 mil. eur a bežné transfery poskytované organizáciám v pôsobnosti obcí o 112 mil. eur.  
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V prípade vyšších územných celkov boli v nadväznosti na skutočné hospodárenie VÚC za 

rok 2019 navýšené príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o 40 

mil. eur a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci o 15 mil. eur. Vo výdavkovej 

časti boli navýšené bežné transfery o 60 mil. eur a investície o 25 mil. eur. Avšak hodnota 

uvedeného zreálnenia bude závisieť od ďalšieho ekonomické vývoja v priebehu ďalších 

etáp spracovávania návrhu rozpočtu. 

 

21. Sú v odhadovaných výdavkoch obcí a VÚC v roku 2020 zohľadnené dodatočné výdavky 

spojené s pandémiou COVID 19? V prípade, že áno, prosím uveďte sumy a dotknuté 

položky. 

 

MF SR v rámci očakávanej skutočnosti na rok 2020 zatiaľ v etape prípravy PS 

nekvantifikovalo dodatočné výdavky spojené s pandémiou COVID 19.  

 

22. Odhad výdavkov spoločnosti ZSSK na kapitálové transfery (EKRK 720, bez EÚ fondov a 

spolufinancovania) je na úrovni 24 mil. eur. Prosím zdôvodnite tento predpoklad, 

vzhľadom na to, že od roku 2014 nebolo zaznamenané hotovostné čerpanie výdavkov na 

tejto kategórii EKRK. 

 

Výdavky spoločnosti ZSSK na kapitálové transfery (EKRK 720, bez EÚ fondov a 

spolufinancovania) nie sú  rozpočtované ani odhadované.  Rozpočtované a odhadované 

sú kapitálové výdavky (EKRK 710).    

 

Otázky k prognóze hrubého dlhu v roku 2020 

 

23. Vláda na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2019 schválila úhradu neuhradených 

nákladov distribučných spoločností na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla za rok 2018. 

Podľa uznesenia by mal minister financií do 30. júna 2020 zabezpečiť a uhradiť 

ministerstvu hospodárstva prostriedky vo výške 180 mil. eur.  Došlo už k úhrade tejto 

sumy? Bola táto potreba zahrnutá do prognózy hrubého dlhu? 

 

Suma neuhradených nákladov za rok 2018 je rozpočtovaná v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa. Vzhľadom na chystanú novelu zákona o ŠR pre rok 2020 je táto suma 

zatiaľ zahrnutá v hotovostnom schodku pre rok 2021. S rovnakým predpokladom zatiaľ 

uvažuje aj samotná prognóza hrubého dlhu (emisný plán určuje plánovanú výšku emisií 

na základe očakávaného hotovostného schodku štátneho rozpočtu a dostupnej likvidity 

v Štátnej pokladnici). 

 

24. Akú výšku dosiahli neuhradené náklady distribučných spoločností z podpory 

obnoviteľných zdrojov energie za rok 2019? Je úhrada týchto záväzkov zahrnutá 

v prognóze hrubého dlhu? 

 

MF SR nedisponuje informáciou o výške neuhradených  nákladov distribučných 

spoločností z podpory obnoviteľných zdrojov energie za rok 2019. Vplyv inputu zelenej 

energie na hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2019 ŠÚ SR použil vlastný odhad 
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a výpočet. S úhradou týchto záväzkov sa nepočíta pri prognóze hrubého dlhu, nakoľko 

nie je známa výška neuhradených nákladov distribučných spoločností a neexistuje ani 

samotné rozhodnutie vlády, či sa úhrada bude procesovať aj za rok 2019. 

 

25. Prosím uveďte základné parametre nových úverov prijatých v roku 2020 (v januári 395 

mil. eur, v apríli 175 mil. eur a v máji odhadovaných 453 mil. eur), ktoré sú zahrnuté 

v emisnom pláne ARDAL (názov, dátum prijatia a splatnosti, istina, úroková sadzba, 

dátum splátky istiny vrátane príslušných súm).  

 
Úver2 Dátum čerpania 2020 Mena Suma Úroková sadzba 

EIB_NDP_IV 5.5.2020 EUR 172 970 000,00 0,504% 

EIB_RVSR_II 23.4.2020 EUR 75 000 000,00 0,000% 

EIB_RVSR_II 23.4.2020 EUR 100 000 000,00 0,212% 

SOP CEB 5.5.2020 EUR 280 000 000,00 0,000% 

EUR  EUR 627 970 000,00  

Zdroj: ARDAL 

 

26. Prosím uveďte, akým spôsobom je potreba uhradenia prostriedkov do ESM v roku 2020 

zahrnutá do prognózy hrubého dlhu, keďže emisný plán ARDAL s takýmto výdavkom 

neuvažuje. 

 

Dodatočné prostriedky do ESM, ktorých úhrada je naplánovaná na rok 2020 sú zahrnuté 

v rozpočtových operáciách Štátnych finančných aktív (ŠFA) na rok 2020. Použitie 

prostriedkov ŠFA tak ovplyvňuje prognózu disponibilných zdrojov ARDAL zo Štátnej 

pokladnice (ŠP). Emisný plán ARDAL určuje plánovanú výšku emisií na základe  

očakávaného hotovostného schodku štátneho rozpočtu, berúc do úvahy prognózy 

dostupnej likvidity v Štátnej pokladnici. 

 

Otázky k rokom 2021 až 2023 

 

27. Aktuálny program stability neobsahuje na rozdiel od predchádzajúcich programov 

fiškálny rámec. Prosím zdôvodnite takýto postup. Je NPC scenár zostavený MF SR zhodný 

s fiškálnym rámcom bez vplyvu zapracovania nových opatrení? 

 

Fiškálny rámec nebol pre účely rozpočtových rokovaní v čase uzávierky materiálu v 

dôsledku pandémie uzavretý. 

 

28. Vysvetlite prosím dôvody očakávaného výrazného nárastu dividend od spoločnosti 

Stredoslovenská energetika Holding, a.s. v rokoch 2021 až 2023 (v porovnaní 

s priemernou ziskovosťou spoločnosti v minulosti). 

 

Výška dividend od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. v rokoch 2021 až 2023  

vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR. 

 

 
2  Úver vo výške 395 mil. eur z januára 2020, zahrnutý v emisnom pláne, nebol na základe dodatočnej informácie z 

ARDALu realizovaný. Tento fakt znamená, že prognóza hrubého dlhu VS obsiahnutá v aktuálnom Programe 
stability je na sledovanom horizonte nadhodnotená o výšku daného úveru. 
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29. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend očakávaných od spoločnosti Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s. v rokoch 2021 až 2023 vo výške 220-250 mil. eur. Spoločnosť 

SPP vytvára väčšinu svojho zisku pomocou príjmov z dividend, ktoré pochádzajú najmä 

od spoločností eustream, SPP-distribúcia a Nafta prostredníctvom spoločnosti SPP-

Infrastructure, a.s. Čistý zisk súhrnne za všetky dcérske spoločnosti tvoril od roku 2013 

maximálne 650 mil. eur, v priemere 580 mil. eur. Na základe nepriameho podielu SPP 

v týchto spoločnostiach by to znamenalo maximálny možný príjem z riadnych dividend 

z dcérskych spoločností zhruba na úrovni 300 mil. eur. Navyše spoločnosť SPP za 

posledné dva roky vykázala prevádzkovú stratu vo výške 104 mil. eur. Za predpokladu 

vyplatenia celého čistého zisku dcérskych spoločností vo forme dividend materskej 

spoločnosti SPP, a následne po odpočítaní očakávanej prevádzkovej straty, straty 

z finančných činností a zaplatenej dane by tak čistý zisk spoločnosti SPP mohol dosiahnuť 

približne 180 mil. eur. V ktorých z týchto parametrov (ziskovosť dcérskych spoločností, 

vyplatenie celej výšky tohto zisku, strata materskej spoločnosti) sa odlišujú predpoklady 

použité v programe stability? Prosím zdôvodnite. 

 

Výška dividend od spoločnosti SPP, a. s. v rokoch 2021 až 2023 vychádza z podkladov 

zaslaných kapitolou MH SR. 

 

30. Akým spôsobom ste zohľadnili vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 pri odhade 

prijatých dividend v rokoch 2021 a 2022 najmä od energetických spoločností, pri ktorých 

sa dá očakávať výrazný vplyv krízy na čistý zisk (Západoslovenská energetika, a.s., 

Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Východoslovenská energetika Holding, a.s. 

a Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)? 

 

MF SR nezohľadňovalo vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 pri odhade prijatých 

dividend. Vychádzalo z podkladov zaslaných kapitolou MH SR. 

 

31. Uveďte prosím dôvody predpokladaného nárastu výdavkov na spolufinancovanie na 

dotácie do poľnohospodárstva v NPC scenári v rokoch 2021 až 2023 v porovnaní s rokom 

2020. 

 

Uvedený nárast výdavkov na spolufinancovanie na dotácie do poľnohospodárstva v NPC 

scenári na roky 2021 až 2023 je spôsobený rozpočtovaním výdavkov v rámci 

4.programového obdobia, ktoré na rok 2020 nebolo rozpočtované.   

 

32. Program stability na str. 19 obsahuje informáciu, že NPC scenár uvažuje v roku 2021 

s vyplatením straty vo výške 300 mil. eur do všeobecného rozpočtu EÚ. Na základe čoho 

bola odhadnutá uvedená suma (ide o maximálny odhadovaný odvod)? Z akého dôvodu 

sa s platbou uvažuje v roku 2021? 

 

Predmetná suma predstavuje stratu EÚ na tradičných zdrojoch, ktorú s najväčšou    

pravdepodobnosťou SR uhradí ako mimoriadny odvod prostriedkov. Jej výška vychádza 

z výpočtov OLAF č. prípadu OF/2014/1395/B1, pričom je to v súčasnosti jediný dokument, 

na základe ktorého môže byť suma stanovená.  
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V decembri 2017 OLAF oznámil, že dospel k záveru, že strata na tradičných vlastných 

zdrojoch vzniknutá na Slovensku za obdobie od januára 2013 do konca augusta 2017 je 

300,8 mil. eur. Táto suma bola vypočítaná metódou vyvinutou Európskou komisiou, nie 

na základe pravidiel dohovoru GATT a príslušnej legislatívy EÚ. OLAF následne túto 

sumu upravil, na základe údajov poskytnutých Finančným riaditeľstvom SR, a výsledná 

odhadovaná výška strát na cle je približne 326, 2 eur (oznámené v marci 2018).  

 

V súčasnosti nedisponujeme záväznou informáciou o konečnej sume ako aj termíne jej 

úhrady. 

 

33. Odvod do rozpočtu EÚ by sa v roku 2023 mali podľa NPC scenára zvýšiť na 1 425 mil. eur. 

Aký je dôvod tohto nárastu? 

 

Pri výpočte predpokladanej výšky odvodov SR do rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2023 sa 

vychádzalo z legislatívy pre viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2014 až 2020, 

z návrhu EK pre VFR EÚ na roky 2021 až 2027, zo záverov zasadnutia Poradného výboru 

pre vlastné zdroje z mája 2019 ako aj z vlastných odhadov. Odhad sumy odvodov SR do 

rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2023 je vypracovaný podľa platnej legislatívy pre vlastné 

zdroje EÚ (ukončenie ratifikácie novej legislatívy na úrovni EÚ očakávame až v roku 

2023). 

  

Na spomínanom navýšení sa podieľa predovšetkým suma 300 mil. eur (retroaktívny 

účinok nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch EÚ na odvod SR v rokoch 2021-2023) 

a tiež skutočnosť, že vplyvom brexitu ako aj ekonomickou konvergenciou SR k priemeru 

EÚ sa bude zvyšovať podiel SR na zdroji založenom na HND (skokovito vzrastie v roku 

2021 a následne bude mierne rásť aj v ďalších rokoch). 

 

34. Podľa poskytnutých údajov by hotovosť na účtoch obcí mala byť na konci roku 2022 vo 

výške 68 mil. eur a v nasledujúcom roku by mala klesnúť na negatívnu hodnotu 295 mil. 

eur. Prosím zdôvodnite tento predpoklad aj z pohľadu nízkeho odhadovaného nárastu 

dlhu samospráv vo výške 35 mil. eur v roku 2023 v prognóze hrubého dlhu. 

 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 za obce je prvou pracovnou verziou, 

ktorá síce obsahuje aprílovú prognózu daňových príjmov, ale napr. granty a transfery sa 

zatiaľ rozpočtujú na úrovni schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, 

pričom rok 2023 je stanovený na úrovni roku 2022, podobne ako napr. kapitálové výdavky. 

Aj v tomto prípade je v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu obcí a monitoring vývoja 

v roku 2020 možnosť úpravy v ďalšej etape rozpočtových prác. 

 

35. Zdôvodnite prosím predpokladaný nárast hotovosti na účtoch ústredných nemocníc 

z 267 mil. eur v roku 2019 na 301 mil. eur v roku 2023. Uveďte prosím predpoklady 

o zmene hrubého dlhu týchto nemocníc medzi rokmi 2019 až 2023. 

 

MF SR vychádzalo pri zostavovaní tvorby Programu stability  z podkladov, ktoré za 

jednotlivé zdravotnícke zariadenia  predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR.   V súčasnej 

etape neuvažujeme so zmenou hrubého dlhu nemocníc. 
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• Otázky RRZ odoslané dňa 8. júna 2020 (odpovede MF SR z 10. júna 2020)3 
 

36. V ktorých EKRK podpoložkách sú zaznamenané opatrenia prijaté v boji s pandémiou 

COVID 19? Uveďte prosím aj príslušné sumy. 

 

Výdavky uvedené v programe stability v súvislosti s COVID budú predmetom 

novely zákona. Vychádzajú z čiastkových opatrení, tak ako boli prijímané a nie 

všetky odhadované výdavky v tejto súvislosti boli už premietnuté do limitov 

príslušných kapitol. Po rozpise novely zákona zo strany kapitol bude mať MF SR 

informáciu o konkrétnom členení. V súvislosti s uvedeným poslalo MF SR list na 

kapitoly, v ktorom uvedú podrobnejšie čerpanie výdavkov na daný účel. 

 

MF SR zostavuje očakávanú skutočnosť v členení na kategórie, nie na podpoložky 

preto v súčasnosti nie je možne poskytnúť informáciu o predpokladanom rozpise 

na podpoložky. 

 

Program stability obsahuje na str. 16 v tabuľke 7 zoznam prijatých opatrení v súvislosti 

s pandémiou COVID 19. Prosím uveďte, kde sú jednotlivé opatrenia zaznamenané 

v bilancii príjmov a výdavkov verejnej správy (tabuľka v štruktúre MMF) v odhade MFSR. 

Tieto údaje nám umožnia lepšie porovnať odhad salda podľa RRZ s MFSR. 

 

Príjmové opatrenia týkajúce sa zníženia odvodov sú zaznamenané na D.61, týkajúce sa 

daní z príjmov sú zaznamenané na D.5r. 

 

Výdavkové opatrenia (úhrada PN, príspevok na udržanie zamestnanosti) sú zaznamenané 

v sociálnych transferoch na D.62. Nákup zdravotníckeho materiálu je zaznamenaný na 

medzispotrebe P.2. 

 

37. Program stability obsahuje na str. 18 informáciu o odhadovanom negatívnom vplyve 

očistených korekcií na saldo vo výške 180 mil. eur. Prosím špecifikujte, o aké korekcie ide. 

Z akého dôvodu a o aké položky sa korekcie očisťujú? 

 

Údaj o odhadovanom negatívnom vplyve očistených EÚ korekcií 180  mil. eur nie 

je možné špecifikovať. Vplyv očistených EÚ korekcií 180  mil. eur 

predstavuje  započítanú hodnotu predpokladaných korekcií EÚ a očisteného 

vplyvu príjmov PJ za prostriedky  EÚ z uhradených korekcií na agregovanej 

úrovni. 

 

Príjmy platobných jednotiek za prostriedky EÚ z uhradených korekcií sú v odhadovanej 

výške 393,6 mil. eur. Keďže z rozpočtovaného vysporiadania korekcií by mali platobné 

jednotky získať 300 mil. eur, prosím uveďte zdroj dodatočných predpokladaných príjmov 

platobných jednotiek.  

 

 
3  V texte sú uvedené aj pôvodné otázky RRZ a odpovede MF SR, na ktoré nadväzujú dodatočné otázky RRZ. 
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Prostriedky v sume 393,6 mil. EUR nie sú hodnotou príjmu platobných jednotiek, ale 

predstavujú hodnotu upravujúcej položky - očistenie vplyvu príjmov PJ za prostriedky EÚ 

z uhradených korekcií. Z uvedenej sumy predstavujú 300 mil. EUR prostriedky 

rozpočtované v rezerve VPS „Rezerva na vysporiadanie korekcií“, ktoré budú použité na 

vysporiadanie systémových korekcií programového obdobia 2007 – 2013 a uhradené do 

príjmov platobných jednotiek bez dopadu na hotovostný schodok štátneho rozpočtu. Nad 

rámec rozpočtovaných prostriedkov budú do príjmov platobných jednotiek použité 

prostriedky vedené na programových účtov certifikačného orgánu a prostriedky 

z vysporiadania korekcií programového obdobia 2014 – 2020. 

 

38. Vláda na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2019 schválila úhradu neuhradených 

nákladov distribučných spoločností na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla za rok 2018. 

Podľa uznesenia by mal minister financií do 30. júna 2020 zabezpečiť a uhradiť 

ministerstvu hospodárstva prostriedky vo výške 180 mil. eur.  Došlo už k úhrade tejto 

sumy? Bola táto potreba zahrnutá do prognózy hrubého dlhu? 

 

Suma neuhradených nákladov za rok 2018 je rozpočtovaná v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa. Vzhľadom na chystanú novelu zákona o ŠR pre rok 2020 je 

táto suma zatiaľ zahrnutá v hotovostnom schodku pre rok 2021. S rovnakým 

predpokladom zatiaľ uvažuje aj samotná prognóza hrubého dlhu (emisný plán 

určuje plánovanú výšku emisií na základe očakávaného hotovostného schodku 

štátneho rozpočtu a dostupnej likvidity v Štátnej pokladnici). 

 

Prosím špecifikujte, akým spôsobom je táto transakcia zachytená v salde verejnej správy 

v metodike ESA2010. Je negatívny hotovostný vplyv v roku 2021 kompenzovaný poklesom 

záväzkov voči distribučným spoločnostiam? Je táto transakcia zahrnutá aj v NPC scenári? 

 

K hotovostnému výdavku v roku 2021 je započítaný modifikujúci faktor v rovnakej sume, 

čím je negatívny hotovostný výdavok kompenzovaný bez vplyvu na bilanciu. Úhrada 180 

mil. eur je z pohľadu metodiky ESA 2010 finančnou operáciou. Modifikujúci faktor je 

rovnako aplikovaný aj v NPC scenári. 

 

39. Prosím uveďte základné parametre nových úverov prijatých v roku 2020 (v januári 395 

mil. eur, v apríli 175 mil. eur a v máji odhadovaných 453 mil. eur), ktoré sú zahrnuté 

v emisnom pláne ARDAL (názov, dátum prijatia a splatnosti, istina, úroková sadzba, 

dátum splátky istiny vrátane príslušných súm).  

 
Úver Dátum čerpania 2020 Mena Suma Úroková sadzba 

EIB_NDP_IV 5.5.2020 EUR 172 970 000,00 0,504% 

EIB_RVSR_II 23.4.2020 EUR 75 000 000,00 0,000% 

EIB_RVSR_II 23.4.2020 EUR 100 000 000,00 0,212% 

SOP CEB 5.5.2020 EUR 280 000 000,00 0,000% 

EUR  EUR 627 970 000,00  
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Prosím doplňte aj údaje o splatnosti jednotlivých úverov vrátane informácie o splátkach 

istiny (t.j. či sa celý úver splatí na konci splatnosti alebo či sa istina spláca postupne 

a v akej výške sú tieto splátky). 

Úver 
Dátum čerpania 

2020 
Splatnosť 

Počet splátok 

istín 
Mena Suma 

Úroková 

sadzba 

EIB_RVSR_II 23.4.2020 23.4.2025 1 EUR 75 000 000,00 0,000% 

EIB_RVSR_II 23.4.2020 23.4.2027 1 EUR 100 000 000,00 0,212% 

EIB_NDP_IV 5.5.2020 5.5.2039 1 EUR 172 970 000,00 0,504% 

SOP CEB 5.5.2020 5.5.2025 1 EUR 280 000 000,00 0,000% 

EUR         627 970 000,00   

 

40. Odvod do rozpočtu EÚ by sa v roku 2023 mali podľa NPC scenára zvýšiť na 1 425 mil. eur. 

Aký je dôvod tohto nárastu? 

 

Pri výpočte predpokladanej výšky odvodov SR do rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2023 

sa vychádzalo z legislatívy pre viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2014 až 

2020, z návrhu EK pre VFR EÚ na roky 2021 až 2027, zo záverov zasadnutia 

Poradného výboru pre vlastné zdroje z mája 2019 ako aj z vlastných odhadov. 

Odhad sumy odvodov SR do rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2023 je vypracovaný podľa 

platnej legislatívy pre vlastné zdroje EÚ (ukončenie ratifikácie novej legislatívy na 

úrovni EÚ očakávame až v roku 2023). 

  

Na spomínanom navýšení sa podieľa predovšetkým suma 300 mil. eur 

(retroaktívny účinok nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch EÚ na odvod SR 

v rokoch 2021-2023) a tiež skutočnosť, že vplyvom brexitu ako aj ekonomickou 

konvergenciou SR k priemeru EÚ sa bude zvyšovať podiel SR na zdroji založenom 

na HND (skokovito vzrastie v roku 2021 a následne bude mierne rásť aj v ďalších 

rokoch). 

 

Retroaktívny účinok nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch EÚ na odvod SR znamená, 

že v roku 2023 SR doplatí aj odvod za roky 2021 a 2022? Prosím špecifikujte, aká časť sumy 

300 mil. eur sa vecne týka roku 2021 a aká roku 2022. 

 

Retroaktívny účinok nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch EÚ na odvod SR znamená, 

že v roku 2023 Slovenská republika doplatí odvod do rozpočtu EÚ v sume 300 mil. eur aj 

za roky 2021 a 2022.  

Odhadované rozdelenie sumy 300 mil. eur ako retroaktívny účinok nového rozhodnutia 

o vlastných zdrojoch EÚ na odvod SR na jednotlivé roky je nasledovné: 

 

rok 2021 – 103,5 mil. eur 

rok 2022 – 102,1 mil. eur 

rok 2023 – 100,7 mil. eur 
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41. V odhade na rok 2020 sú výdavky štátneho rozpočtu na bežné transfery NDS (EKRK 

641016, bez EÚ fondov a spolufinancovania) na úrovni 91 mil. eur, čo znamená nárast 

oproti rozpočtovanej úrovni 16 mil. eur o 474%. Prosím uveďte dôvod tohto navýšenia. 

 

Zvýšenie bežného transferu pre NDS predstavuje dodatočný transfer na pokrytie výpadku 

tržieb NDS za mýto a diaľničné nálepky.  

 

42. Rozpočtovým opatrením Ministerstva vnútra č. 152/2020 zo dňa 20. mája 2020 prišlo k 

viazaniu limitu výdavkov v objeme 250 mil. eur. Viazanie bolo realizované na programe 

0D6 – Efektívna a spoľahlivá štátna správa, v kategóriách 610 a 620 (osobné výdavky). 

Podľa výkazov zo systému RISMUR bolo viazanie realizované na podprogramoch 0D601 

- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti a 0D602 - Záchrana života a zdravia - 

záchranné zložky. Prosím uveďte, akým spôsobom budú realizované úspory, keďže 

naplnenie aktuálneho limitu výdavkov by znamenalo medziročný pokles čerpania 

osobných výdavkov o 22 % (podprogram 0D601) resp. o 15 % (podprogram 0D602). 

 

Spomenutým rozpočtovým opatrením sa dočasne viažu výdavky uvedenej kapitoly  a po 

novelizácii zákona 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 budú tieto prostriedky 

kapitole vrátené.  

 

43. Rozpočtovým opatrením Ministerstva dopravy a výstavby č. 31/2020 zo dňa 27. mája 2020 

prišlo k viazaniu limitu výdavkov v objeme 100 mil. eur. Viazanie bolo realizované na 

programe 07S – Železničná doprava. Podľa výkazov zo systému RISMUR bolo viazanie 

realizované v objeme 56,8 mil. eur na EKRK podpoložke 641017 (bežný transfer ŽSR) a v 

objeme 43,2 mil. eur na EKRK podpoložke 641018 (bežný transfer ZSSK). Prosím uveďte, 

či zníženie transferu v plnej miere zhorší hospodárenie ŽSR a ZSSK, alebo predpokladáte 

úspory v iných položkách hospodárenia týchto spoločností (ide o zníženie prijatých 

bežných transferov oproti predpokladom programu stability o 20% pre ŽSR a o 17 % pre 

ZSSK). 

 

Spomenutým rozpočtovým opatrením sa dočasne viažu výdavky uvedenej kapitoly  a po 

novelizácii zákona 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 budú tieto prostriedky 

kapitole vrátené. 

 

44. Rozpočtovým opatrením Ministerstva zdravotníctva č. 26/2020 zo dňa 10. mája 2020 

prišlo k viazaniu limitu výdavkov v objeme 100 mil. eur. Viazanie bolo realizované na 

podprograme 07A01 – Poistné za poistencov štátu, pričom naplnenie aktuálneho limitu 

výdavkov by znamenalo pokles oproti predpokladom programu stability o 398 mil. eur. 

Prosím uveďte predpokladaný vplyv na hospodárenie zdravotných poisťovní aj vo väzbe 

na očakávaný výpadok príjmov zo zdravotných odvodov EAO a dlžného (podľa prognózy 

aprílového VpDP ide o výpadok 290 mil. eur oproti rozpočtovanej úrovni). 

 

Spomenutým rozpočtovým opatrením sa dočasne viažu výdavky uvedenej kapitoly  a po 

novelizácii zákona 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 budú tieto prostriedky 

kapitole vrátené. 
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• Otázka RRZ odoslaná dňa 12. júna 2020 (odpovede MF SR z 17. júna 2020) 
 

45. Odhad programu stability pre úroveň príjmov Sociálnej poisťovne (SP) z príspevkov na 

sociálne zabezpečenie v roku 2020 je na úrovni 8 295 mil. eur, čo predstavuje pokles o 508 

mil. eur oproti rozpočtovanej úrovni 8 803 mil. eur. Prognóza aprílového Výboru pre 

daňové prognózy (VpDP) pre úroveň sociálnych odvodov (EAO + dlžné) je vo výške 7 965 

mil. eur, čo znamená pokles oproti rozpočtu o 546 mil. eur. Program stability tiež zahŕňa 

opatrenie „Odpustenie platby odvodov pre zavreté prevádzky“ s negatívnym vplyvom na 

výnos 44 mil. eur, ktoré nebolo súčasťou prognózy VpDP. Zároveň platí, že sankcie sú 

odhadované na úrovni 13 mil. eur, čo znamená pokles oproti rozpočtu o 3 mil. eur 

a predpokladaná výška poistného plateného za zákonom ustanovené skupiny osôb 

z rozpočtu SP sa oproti rozpočtu nezmenila. Po zohľadnení týchto vplyvov vzrástol výnos 

z ostatných položiek príspevkov na sociálne zabezpečenie SP oproti rozpočtu o 85 mil. 

eur. Prosím vecne uveďte jednotlivé položky, ktorých sa týka tento nárast, a vyčíslite 

príslušné navýšenie výnosu. V prípade, že sa časť nárastu týka príjmu z poistného 

plateného za zákonom ustanovené skupiny osôb zo štátneho rozpočtu, zdôvodnite, že 

v podkladových údajoch sú výdavky štátneho rozpočtu za zákonom definovaný okruh 

osôb (EKRK 642031, kapitola 22) nezmenené v porovnaní s rozpočtom. 

 

Rozbitie príjmových položiek medzi RVS2020 a PS2020: 

 R2020 OS2020 rozdiel 

    

EAO cash podľa prognózy (apríl 2020) 8 264 422 000 7 729 870 000 -534 552 000 

úprava EAO - odpustenie odvodov za zatvorené prevádzky       

 - pôvodná suma odpustenia odvodov v prognóze 0 70 000 000 70 000 000 

 - nová suma odpustenia odvodov 0 -44 000 000 -44 000 000 

    

EAO cash v OS 2020 pre program stability 8 264 422 000 7 755 870 000 -508 552 000 

dlžné 216 949 000 262 945 000 45 996 000 

časové rozlíšenie 29 928 000 -27 683 000 -57 611 000 

    

EAO+dlžné ESA2010 8 511 299 000 7 991 132 000 -520 167 000 

štát 272 911 317 288 136 403 15 225 086 

poberatelia úrazovej renty - platba do SP 3 000 000 3 000 000 0 

pokuty a penále 15 561 000 12 983 000 -2 578 000 

nedaňové príjmy 27 004 000 26 500 000 -504 000 

platba z VPS - transfer 209 596 000 1 772 102 774 1 562 506 774 

      

spolu príjmy ESA 9 039 371 317 10 093 854 177 1 054 482 860 

 

Okrem samotnej aktualizácie EAO z prognózy vyplývajú dva rozdiely: 

- 70 mil. eur na EAO, lebo prišlo k nedorozumeniu ohľadne započítania 
odpustenia odvodov zo zatvorených prevádzok – mysleli sme, že táto suma 
už je v prognóze EAO pre SP a keď sa schválilo opatrenie so sumou 44 mil. 
eur, tak sa len aktualizovala suma 70 mil. na sumu 44 mil., takže v PS je 
v odvodoch 70 mil. eur naviac nad prognózu. 
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- 15 mil. eur je odhad zvýšenej platby štátu za poistencov štátu na základe 
aprílového makra a odhadov počtov poistencov. 
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Príloha č. 1 – poskytnuté údaje z programu stability  

 

• Časové rozlíšenie zaznamenávania DPH (identifikácia jednorazových vplyvov) v rokoch 

2018-2020. 

eur 2017 2018 2019 

Časové rozlíšenie DPH 5 898 223 419 6 291 652 085 6 852 964 695 

Notifikovaná DPH ESA2010 5 916 502 211 6 316 156 000 6 832 176 841 

 

• Náklady spojené s druhým pilierom dôchodkového systému v rokoch 2020-2023. 

CASH 2020 OS 2021 N 2022 N 2023 N 

Výška postúpených príspevkov DSS 798 189 066 870 558 154 958 176 387 1 058 918 230 

a) EAO 743 001 000 809 948 000 894 302 000 990 466 000 

b) štát 37 338 066 42 760 154 46 024 387 50 602 230 

c) SP 350 000 350 000 350 000 350 000 

d) penále zo SF 0 0 0 0 

e) úhrada za neplatičov 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000 

 
        

ACCRUAL 2020 OS 2021 N 2022 N 2023 N 

Výška postúpených príspevkov DSS 815 192 066 894 154 154 983 346 387 1 084 717 230 

Rozdiel Accrual - Cash 17 003 000 23 596 000 25 170 000 25 799 000 

 

• Platby za dostupnosť všetkých PPP projektov (R1, D4/R7, väznica Rimavská Sobota, 

prípadne ďalší nový projekt) v rokoch 2020-2023. 

v eurách 2020 R 2020 UR 2021 N 2022 N 2023 N 

Platba za dostupnosť R1 128 044 054 127 000 000 129 049 146 129 599 427 130 149 554 

Platba za dostupnosť D4/R7 22 251 000 22 251 000 55 488 090 55 959 878 56 505 407 

Platba za dostupnosť väznica R.S. - - - 2 500 000 10 000 000 

 

• Predpoklady príjmov z dividend od jednotlivých štátnych podnikov. 

    v tis. eur 

Dividendy a odvod zo zisku 
OS 2020 

NPC 2021-2023 

(kapitoly ŠR) 2021 2022 2023 

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. 217,9 270 240 260 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 500 400 400 450 

Tipos, a. s. 2 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 44 669,60 27 000,00 27 000,00 26 000,00 

Slovenská konsolidačná, a. s. 3 048,00 125 75 0 

EXIMBANKA 250 250 250 250 

Transpetrol, a. s.  0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 



 
Otázky k Hodnoteniu strednodobých rozpočtových  

cieľov na roky 2020 až 2023 
 

20 
 

Jadrová  a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 2 173,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.  250 000,00 250 000,00 220 000,00 220 000,00 

Západoslovenská energetika, a. s.  37 808,60 45 418,00 37 648,10 41 454,60 

Stredoslovenská energetika, a. s.  96 204,40 63 258,90 65 405,50 65 405,50 

Východoslovenská energetika Holding, a. s.  34 022,70 29 580,00 28 509,00 28 866,00 

Technická inšpekcia, a. s. 33 60 64 64 

Letisko Košice - Airport Košice, a. s. 556,6 521,9 557,9 562,4 

Vodohospodárska výstavba, š. p. 200 200 200 200 

Spolu 471 683,80 425 583,80 388 849,50 392 012,50 

 

• Hotovostné výdavky kapitoly ministerstva obrany (členené aspoň podľa kategórií EKRK) 

a zmeny súvisiacich pohľadávok a záväzkov. 

Hotovostné výdavky kapitoly ministerstva obrany členené podľa kategórií EKRK.  

MO SR, v eurách 2020 OS 2021 N 2022 N 2023 N 

610 mzdy 357 282 581 391 657 882 399 997 132 399 997 132 

620 odvody 130 432 148 140 042 257 133 659 879 133 659 879 

630 tovary a služby 435 307 818 456 733 567 616 348 673 616 348 673 

640 bežné transfery 177 411 271 162 771 930 182 381 396 182 381 396 

710 kapitálové výdavky 532 418 030 514 645 426 526 388 651 677 735 437 

Spolu 1 632 851 848 1 665 851 062 1 858 775 731 2 010 122 517 

 
    

Zmeny súvisiacich pohľadávok a záväzkov. 
   

v eurách 2020 OS 2021 N 2022 N 2023 N 

Zmeny súvisiacich pohľadávok a záväzkov 184 220 954 535 237 095 -66 922 166 -516 690 633 

 
    

Pozn.: Uvedené údaje zmien súvisiacich pohľadávok a záväzkov sú z februára 2020 a nereflektujú súčasné aktuálne čísla. 
Aktualizáciu očakávame až po rozpise návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR na roky 2021 až 
2023.  Ministerstvo financií SR má k dispozícii údaje podľa jednotlivých projektoch za jednotlivé roky, ktoré sú však utajované 
v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Odporúčame, aby sa RRZ obrátila na Ministerstvo obrany 
SR v prípade, že uvedené údaje bude potrebovať. 

 

 

 

 

 


