
 
Otázky k Hodnoteniu strednodobých  

rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020 
 

1 
 

 

Otázky pre Ministerstvo financií SR k Hodnoteniu strednodobých 

rozpočtových cieľov na roky 2017 až 2020 

 

 Otázky1 RRZ odoslané 11. mája 2017 (odpovede MF SR zo 17. mája 2017) 
 
Otázky k aktuálnemu odhadu salda v roku 2017 
 

1. Podľa Vašej odpovede zo dňa 26. apríla 2017 možno v roku 2017 očakávať príjmy z predaja 
pozemkov spoločnosti JLR. V tabuľkách, ktoré ste nám poskytli, však v subjekte MH 
Invest uvedený príjem nie je zahrnutý. Je tento očakávaný príjem (a v akej výške) 
zahrnutý v bilancii iného subjektu verejnej správy?  
 
V čase predkladania tabuliek nebola OS za príjem z predaja pozemkov spoločnosti JLR 
známa. Tento príjem nie je zahrnutý v bilancii iného subjektu verejnej správy. 
 

2. Podľa odhadu MF SR na rok 2017 (ďalej len OS 2017) by riadne dividendy od spoločnosti 
Západoslovenská energetika, a.s. mali byť vo výške 34 710 tis. eur. Spoločnosť však v roku 
2016 vykázala čistý individuálny zisk vo výške 50 860 tis. eur, pričom podiel štátu z tohto 
zisku je vo výške 25 939 tis. eur. Zdôvodnite prosím odhad riadnych dividend od ZSE v 
roku 2017.  
  
Očakávaná skutočnosť príjmov z dividend od jednotlivých spoločností, vrátane 
spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., za rok 2017 bola v rámci Programu stability 
kvantifikovaná pred zverejnením výsledkov ich hospodárenia. V priebehu roka 2017 bude 
upresňovaná v nadväznosti na vykázané výsledky hospodárenia predchádzajúceho roka 
a rozhodnutie Valného zhromaždenia príslušnej spoločnosti. 
 

3. Výdavky zdravotných poisťovní na naturálne sociálne transfery dosiahli v roku 2016 
sumu 4 238 mil. eur, pričom v roku 2017 sa očakávajú vo výške 4 271 mil. eur (0,8% 
medziročný nárast). Zdravotnícke zariadenia ústrednej správy dosiahli v roku 2016 
deficit vo výške 77 mil. eur, pričom v roku 2017 sa očakáva deficit vo výške 1 mil. eur. 
Vzhľadom na horší výsledok v roku 2016 (vyššie výdavky zdravotných poisťovní, vyšší 
deficit nemocníc) v porovnaní s očakávaniami pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017, 
prosím špecifikujte dodatočné opatrenia (nad rámec tých, ktoré boli zapracované 
v schválenom rozpočte na roky 2017 až 2019) v sektore zdravotníctva, ktoré by mali 
stabilizovať nárast výdavkov zdravotných poisťovní a zabezpečiť vyrovnané 
hospodárenie nemocníc.    
 
MF SR v návrhu RVS na roky 2018-2020 očakáva výdavky poistenia za rok 2017 v sume 
4 271,2 mil. eur. pri  zachovanom  hotovostnom prebytku na úrovni roka 2016. Návrh 
výdavkov zdravotníckych zariadení v roku 2017 vychádza zo sumárneho podkladu, ktorý 
Ministerstvu financií SR predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR na základe podkladov 

                                                           
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. 
Zeleným písmom sú odpovede, ktoré sú podľa názoru RRZ nedostatočné resp. čiastkové (obsahujú aj vysvetlenie 
zo strany RRZ). 
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jednotlivých zdravotníckych zariadení. V etape zostavovania fiškálneho rámca na roky 
2018 až 2020 MF SR uvažovalo očakávanú skutočnosť hospodárenia zdravotníckych 
zariadení na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017. 
 

4. Program stability obsahuje informáciu (str. 25, posledný odsek) o negatívnych rizikách 
vyplývajúcich z možných výdavkov spojených so zabezpečením dostatočnej likvidity 
VšZP a plnením jej ozdravného plánu. Prosím vysvetlite podrobnejšie tieto možné 
negatívne vplyvy na deficit a dlh v roku 2017. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že momentálne nie je dostupný časový plán ani spôsob 
technickej realizácie zabezpečenia ozdravného plánu VšZP, nie je možné poskytnúť 
detailnejšie informácie o potenciálnych rizikách. Informácia v Programe stability 
vychádza z prebiehajúcich interných ako aj verejných diskusií, a pokladali sme za 
dôležité takúto neistotu uviesť. 
 

5. Podľa programu stability (str. 54, 2. odsek a pozn. 79) nárast výdavkov v OS 2017 
v porovnaní s rozpočtom v sektore zdravotníctva je spôsobený zvyšovaním platov 
z titulu rapídneho rastu minimálnej mzdy a vyššieho ako očakávaného rastu priemernej 
mzdy v hospodárstve. Z poskytnutých údajov však vyplýva, že MF SR očakáva 
nezmenené mzdové výdavky zdravotníckych zariadení v porovnaní s rozpočtom na rok 
2017 (v sume 822 mil. eur). Vysvetlite prosím tento nesúlad.  
 
Rozdiel OS a RVS vyplýva najmä z titulu zreálnenia výdavkov v OS podľa informácie z 
mesačného rozpočtového monitoringu zdravotných poisťovni, zatiaľ čo RVS 
predpokladá spravidla, že výdavky VZP dosiahnu úroveň príjmov EAO + platba štátu. 
Presná kvantifikácia vplyvu rastu minimálnej mzdy na rozpočet v zdravotníctve podlieha 
naďalej diskusii medzi MF SR a MZ SR. 
 

6. Podľa medializovaných informácií2 by v priebehu roku 2017 malo dôjsť k oddlženiu 
zdravotníckych zariadení. Sú už v súčasnosti známe podrobnosti (harmonogram, 
vyčlenené prostriedky na oddlženie, aké záväzky budú predmetom oddlženia, oddlženie 
voči subjektom verejnej správy, odhadovaný vplyv na saldo a dlh verejnej správy)? Je 
nejaký predpoklad vplyvu na deficit a dlh už zahrnutý v OS 2017? 
 
V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Ministerstvom zdravotníctva SR 
a Ministerstvom financií SR ohľadne predmetnej otázky. MZ SR pre realizáciu 
systémových opatrení v sektore zriadilo Úrad pre riadenie podriadených organizácií, 
ktorý implementuje opatrenia na zamedzenie rastu zadlženosti zdravotníckych 
zariadení. Prípadný vplyv oddlženia zdravotníckych zariadení na deficit a dlh bude 
možné definovať až na základe prijatých rozhodnutí o spôsobe a rozsahu oddlženia. 
 

7. Podľa OS 2017 by výdavky na dotácie (D.3) mali byť vyššie v porovnaní s rozpočtom o 12 
mil. eur (program stability na str. 25 uvádza ako dôvod vyššie dotácie autobusovej 
doprave). V rozpočte na rok 2017 je podľa RIS v rámci tejto položky zahrnutý transfer 
Národného jadrového fondu spoločnosti JAVYS3 vo výške 61 mil. eur. Zaradením 
spoločnosti JAVYS do sektora verejnej správy by táto transakcia mala predstavovať 
transfer medzi subjektmi verejnej správy, ktorý sa konsoliduje, čo v konečnom dôsledku 

                                                           
2  https://www.teraz.sk/slovensko/kolko-pojde-na-oddlzovanie-nemocnic/258789-clanok.html 
3  JAVYS nebola v rozpočte súčasťou verejnej správy. 

https://www.teraz.sk/slovensko/kolko-pojde-na-oddlzovanie-nemocnic/258789-clanok.html
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povedie k úspore v položke D.3 v porovnaní s rozpočtom v sume 61 mil. eur. Je táto 
úspora v dotáciách zohľadnená v OS 2017? V prípade, že áno, aké iné dodatočné výdavky 
sa očakávajú v položke dotácie? 
 
Transfer spoločnosti JAVYS je zatiaľ zohľadnený v ostatných bežných transferoch D.7p. 
Po rozpise údajov subjektami verejnej správy v rozpočtovom informačnom systéme 
a následnej transformácii dát do ESA 2010 kódov bude štruktúra ESA 2010 výdavkov 
upravená podľa prevodového mostíka v celom časovom rade. 
 

8. Z akého dôvodu nie sú v OS 2017 zahrnuté žiadne príjmy a výdavky spoločnosti MH 
Invest II? 
 
Informačný tok údajov o hospodárení spoločnosti MH Invest II sa, vzhľadom na 
zaradenie spoločnosti do okruhu subjektov verejnej správy koncom roka 2016, buduje 
postupne od začiatku roka 2017. Údaje o očakávanej skutočnosti prímov a výdavkov 
spoločnosti MH Invest II za rok 2017 nemalo MF SR v čase prípravy Programu stability 
k dispozícii.   
 

9. Vláda dňa 11. apríla 2017 rokovala4 o návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti 
Letecké opravovne Trenčín. Aký vplyv bude mať táto transakcia na saldo verejnej správy 
v metodike ESA2010?  
 
Materiál Návrh na zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti Letecké opravovne 
Trenčín, a. s. bol predložený na rokovanie vlády SR v utajovanom režime so stupňom 
utajenia „vyhradené“.  
 

10. V emisnom pláne je uvedený nový úver s názvom „EIB RVSR II./1“. Prosím uveďte, kedy 
bol prijatý, aká je jeho istina, úroková sadzba, splatnosť a jednotlivé splátky istiny. 
 
Detaily úveru – EIB RVSR II./1. Informáciu dodal ARDAL. 

 
 
 
Otázky k fiškálnemu rámcu do roku 2020 
 

11. Kapitálové príjmy Environmentálneho fondu sa v rokoch 2017 až 2020 predpokladajú vo 
výške         116,659 mil. eur ročne. Potvrďte prosím, či ide o hotovostné príjmy z aukcií 

                                                           
4  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26406 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26406
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emisných kvót a s akým objemom a jednotkovou cenou sa v jednotlivých rokoch 
uvažuje? 
 
Pre rok 2017 v očakávanej skutočnosti plnenia príjmov za predaj emisných kvót formou 
aukcií MF SR uvažovalo s množstvom 15,1 mil. ton predaných emisných jednotiek EUA 
a ich priemernou cenou 7,72 eur za tonu. Pre roky 2018 - 2020 sa uvažuje s priemernou 
očakávanou cenou emisných kvót na úrovni 8,33 eur za tonu pri uvažovanom množstve 
14 mil. ton. Uvedené sumy predstavujú rozpočtovaný príjem z predaja emisných kvót na 
hotovostnej báze, bez zohľadnenia novej metodickej úpravy ŠÚ SR. 
 

12. V ktorej položke a v akej výške je zaznamenaná akrualizačná položka zohľadňujúca 
metodicky správne zaznamenanie príjmov z predaja emisných kvót zohľadňujúce odhad 
ich skutočnej spotreby na Slovensku?  
 
Akrualizačná položka nie je zaznamenaná. Súčasťou výpočtu sú nielen dáta o skutočnej 
spotrebe povoleniek v SR v budúcnosti, ktoré sú známe až po skončení príslušného 
rozpočtového roku, ale aj dáta o odhadovanom budúcom vývoji priemernej ceny 
emisných jednotiek, ktorá je kolísavá a ťažko predikovateľná. 
 

13. Príjmy Agentúry pre núdzové zásoby ropy by mali v roku 2018 vzrásť porovnaní s OS2017 
o 31 % (z 95 mil. eur v roku 2017 na 125 mil. eur v roku 2018). Zároveň vo fiškálnom rámci 
je v porovnaní s NPC scenárom v tomto subjekte zaznamenané opatrenie zvyšujúce 
daňové príjmy. Je za týmto nárastom zvyšovanie povinného poplatku za udržiavanie 
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov od roku 2018? V prípade, že áno, prosím 
uveďte s akým nárastom jednotkovej sadzby uvažuje fiškálny rámec.  
 
MF SR požiadalo o nezverejnenie odpovede. 
  

14. Vysvetlite prosím spôsob odhadu riadnych dividend prijatých od spoločnosti 
Východoslovenská energetika, a.s. v rokoch 2017 až 2020. Fiškálny rámec uvažuje s 
príjmami vo výške minimálne 30 mil. eur ročne, pričom spoločnosť VSE od roku 2013 
vytvára čistý individuálny zisk každoročne maximálne 22,811 mil. eur a podiel štátu na 
tomto zisku je iba 51%5. 
 
Rozpočtovaná úroveň dividend spoločnosti Východoslovenská energetika na roky 2018 
až 2020 vychádza z rozpočtovanej úrovne dividend v rámci schváleného rozpočtu na 
roky 2017 až 2019 na príslušné roky. Upresňovanie výšky príjmov z dividend od 
jednotlivých spoločností, vrátane VSEH, a.s.  bude predmetom rokovaní o návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020. Očakávaná skutočnosť príjmov z dividend 
za rok 2017 bude kvantifikovaná v nadväznosti na vykázané výsledky hospodárenia 
predchádzajúceho roka a rozhodnutie Valného zhromaždenia príslušnej spoločnosti. 
 

15. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend prijatých od spoločnosti Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. v rokoch 2017 až 2020 vo výške 300 mil. eur ročne. Spoločnosť 
SPP vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z dividend, ktoré pochádzajú 
najmä od spoločností eustream, SPP-distribúcia a Nafta. V týchto spoločnostiach SPP 
nepriamo vlastní približne polovičný podiel. Čisté zisky dcérskych spoločností od roku 
2013 tvoria spolu okolo 600 mil. eur, z čoho sa dá predpokladať príjem SPP z dividend 

                                                           
5  V roku 2016 boli zaznamenané riadne dividendy vo výške 11,3 mil. eur. 
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približne vo výške 300 mil. eur. Avšak SPP vytvára každoročne prevádzkovú stratu v 
priemere 80 mil. eur a priemerne zaplatí daň vo výške 20 mil. eur. Za predpokladu 
vyplatenia celého čistého zisku dcérskych spoločností vo forme dividend a odpočítaní 
prevádzkovej straty a zaplatenej dane sa dá očakávať približne 200 mil. eur na vyplatenie 
riadnych dividend spoločnosťou SPP. V ktorých z týchto parametrov (ziskovosť 
dcérskych spoločností, vyplatenie celej výšky tohto zisku, strata materskej spoločnosti) 
sa odlišujú predpoklady fiškálneho rámca? Prosím zdôvodnite. 
 
Rozpočtovaná úroveň dividend spoločnosti SPP na roky 2018 až 2020 vychádza 
z rozpočtovanej úrovne dividend v rámci schváleného rozpočtu na roky 2017 až 2019. 
Upresňovanie výšky príjmov z dividend od jednotlivých spoločností, vrátane SPP,  bude 
predmetom rokovaní o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020. Očakávaná 
skutočnosť príjmov z dividend za rok 2017 bude kvantifikovaná v nadväznosti na 
vykázané výsledky hospodárenia predchádzajúceho roka a rozhodnutie jediného 
akcionára. 
 

16. Zdôvodnite prosím predpoklad nulového medziročného nárastu príjmov 
mimorozpočtových účtov na položke prijaté poistné (v rokoch 2018 až 2020). S akou 
sumou výdavkov štátneho rozpočtu na osobitný účet dôchodkového systému 
ozbrojených zložiek uvažuje fiškálny rámec v rokoch 2017 až 2020?  
 
Aktualizovaná výška výdavkov štátneho rozpočtu na osobitný účet dôchodkového 
systému ozbrojených zložiek v rokoch 2018 až 2020 bude známa až po predložení návrhu 
rozpočtu príslušných kapitol na roky 2018 až 2020. Termín na preloženie návrhu 
rozpočtu majú kapitoly štátneho rozpočtu do 26. mája 2017. V tabuľke uvádzame 
predbežne známu výšku výdavkov na daný účel na roky 2017 až 2020: 
 

Transfer na osobitný účet 

v eurách 2017 R 2018 R 2019 R 2020 N 

Spolu          97 921 911        98 421 911        98 921 911        98 921 911    

 
 

17. Program stability obsahuje informáciu (str. 29, prvý odsek) o zahrnutí rastu platov 
pedagogických a odborných zamestnancov v školstve v súlade s Programovým 
vyhlásením vlády, čo by znamenalo každoročné zvýšenie platov o 6 % od 1. januára 2018. 
Prosím potvrďte tento predpoklad. Znamená to, že v OS 2017 sa neuvažuje so 
žiadnou valorizáciou od 1. septembra 2017?  
 
OS nie je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 zapracovaná žiadna zmena vo vzťahu 
k výdavkom na regionálne školstvo. 
 

18. S akou valorizáciou platov ostatných zamestnancov verejnej správy sa uvažuje v rokoch 
2019 a 2020? 
 
MF SR požiadalo o nezverejnenie odpovede. 
 

19. Z poskytnutých údajov o platbe za dostupnosť PPP projektu D4/R7 a popisu rizík 
spojeného s posunom výstavby nie je zrejmé, či fiškálny rámec uvažuje v roku 2020 
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s výdavkami vo výške 22,251 mil. eur. Prosím potvrďte, či uvedená suma je zahrnutá vo 
výdavkoch štátneho rozpočtu.  
 
Suma 22,251 mil. eur je v roku 2020 zahrnutá vo výdavkoch štátneho rozpočtu v kapitole 
MDV SR. 
 

20. S akými výdavkami na prípravu PPP projektu D4/R7 a výkup pozemkov sa uvažuje 
v rokoch 2017 až 2020? 
 
V kapitole MDVRR SR  sú uvažuje s výdavkami na rok 2017 v sume 851 tis eur, na rok 2018 
vo výške 6,37 mil. eur, na rok 2019 v objeme 6,37 mil. eur a v roku 2020 v čiastke 6,37 mil. 
eur na poradenské služby. V kapitole VPS sa uvažuje s výdavkami na rok 2017 vo výške 
19,506 mil. eur na majetkovoprávne vysporiadanie. 
 

21. Z poskytnutých údajov vyplýva, že na rok 2017 sa uvažuje s korekciami k EÚ fondom vo 
výške 32 mil. eur, v ďalších rokoch nie je uvedená žiadna suma. Prosím potvrďte tieto 
údaje.  
 
V súčasnosti nie je známa výška korekcií na roky 2018 až 2020. 
 

22. Schválený Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 uvažoval s ukončením 
rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie do konca roku 2018. Na základe informácií 
z rokovania vlády6 by malo dôjsť k polročnému posunu dokončenia rekonštrukcie. Aké 
vplyvy na výdavky štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch (2017-2019) bude mať tento 
posun? Sú tieto zmeny zahrnuté vo fiškálnom rámci? 
 
V súvislosti s prerušením prác počas predsedníctva SR v rade Európskej únie vláda SR 
uznesením č.136 z 22.marca 2017  schválila predĺženie realizácie investičnej akcie 
„Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG najneskôr v termíne do 30.6.2019. 
V schválenom materiáli sa zároveň konštatuje, že „vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je 
možné stanoviť presné dôsledky vyplývajúce z posunu harmonogramu a realizácie 
rekonštrukcie SNG, prípadné súvisiace náklady budú predmetom rekapitulácie skutočne 
vykonaných stavebných prác“. V nadväznosti na uvedené v rámci fiškálneho rámca  na 
roky 2018-2020 zostáva vplyv na výdavky štátneho rozpočtu (kapitoly MK SR) 
nezmenený.  
 

23. Investičné výdavky štátneho rozpočtu (bez rezerv) sú v roku 2020 oproti NPC scenáru 
vyššie o 385 mil. eur. Prosím zdôvodnite tento nárast výdavkov (v akých kapitolách 
štátneho rozpočtu a na aké vecné tituly). 
 
Uvedený rozdiel v roku 2020 je spôsobený najmä zvýšením výdavkov kapitoly MO SR na 
1,6% HDP. 
 

24. V programe stability (na str. 8, druhý odsek) sa uvádza, že v roku 2017 sa neočakáva 
výraznejší pokles dlhu z dôvodu potreby vyššej hotovosti na refinancovanie štátneho 
dlhu. V prvých štyroch mesiacoch roku 2018 sú splatné štátne dlhopisy a úvery v sume 
necelých 280 mil. eur, čo spolu s odhadovaným deficitom štátneho rozpočtu poukazuje 

                                                           
6  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26334 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26334
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na veľmi nízku potrebu držania hotovosti na konci roku 2017 (napríklad v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi). Prosím zdôvodnite potrebu držania vyššej hotovosti.  
 
Predpoklad vyššieho hotovostného schodku na rok 2017 vo výške približne 2 mld. eur 
(podľa očakávanej skutočnosti) oproti roku 2016, predpokladá vyššiu potrebu získania 
prostriedkov z finančných trhov prostredníctvom emisii štátnych dlhopisov, ŠPP a pod. 
Vzhľadom na túto skutočnosť sa v roku 2017 neočakáva výraznejší pokles hrubého dlhu 
v pomere k HDP oproti stavu z roku 2016. 
 

25. Podľa programu stability (str. 35, tabuľka 21) k poklesu hrubého dlhu v roku 2016 prispeli 
aj ostatné faktory sumou 132 mil. eur. Vzhľadom na to, že po deficite štátneho rozpočtu 
ide o druhý najvýznamnejší vplyv na zmenu dlhu v danom roku, prosím uveďte vecné 
položky zaradené do tejto kategórie. Zároveň prosím zdôvodnite predpoklad (takmer) 
nulového vplyvu ostatných faktorov v rokoch 2017 až 2020.   
 
Uvedená položka „ostatné“ reprezentuje reziduálnu hodnotu tvorenú predovšetkým 
konsolidačnými položkami v rámci jednotlivých subjektov verejnej správy. Napr. obce 
tvoria približne 50mil. eur. Tento prístup sa aplikuje len v prípade ukončených rokov bez 
priameho vplyvu na prognózu v ďalších rokoch, ktorá už vychádza z predpokladov 
fiškálneho rámca o prijatých úveroch a splácaní istín jednotlivých subjektov. Detailnejšie 
informácie sú zverejnené v Štátnom záverečnom účte na rok 2016. 
 

26. Prosím uveďte, akú sumu nerozpočtovaných nedaňových príjmov a bežných výdavkov 
(podnikateľská činnosť) zohľadnilo MF SR v rokoch 2017 až 2020 v bilanciách verejných 
vysokých škôl. 
 
Pri očakávanej skutočnosti roku 2017 v nedaňových príjmoch VVŠ je zohľadnená výška 
príjmov z podnikateľskej činnosti v sume 37,8 mil. eur a v rovnakej výške aj vo 
výdavkoch. Na roky 2017 až 2020 v rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch verejných 
vysokých škôl nie sú zohľadnené nedaňové príjmy z podnikateľskej činnosti a ani 
výdavky, keďže  podľa § 18 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnosy a náklady (príjmy 
a výdavky) z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy. 

 

 Otázky RRZ odoslané 15. mája 2017 (odpovede MFSR zo 17. mája 2017) 
 

27. Uveďte prosím názvy a výšku rezerv (vrátane EKRK kódov), s ktorými uvažuje fiškálny 
rámec (2017 OS a 2018-2020 – fiškálny rámec). 
 
Program stability vychádza z aktuálneho fiškálneho obsahujúceho hlavné príjmové 
a výdavkové kategórie. Samotný rozpočet verejnej správy a jeho detailná vnútorná 
štruktúra bude ešte predmetom rokovaní, tak aby bol rozpočet predložený na rokovanie 
NR SR v zákonnom termíne.  
 

28. Mzdové výdavky štátneho rozpočtu bez EU fondov a spolufinancovania sa v roku 2018 
očakávajú vo výške 2,718 mld. eur, čo oproti odhadu na rok 2017 znamená medziročný 
nárast o 8,5% (voči 2,505 mld. eur). Program stability obsahuje informáciu, že v roku 2018 
je zapracovaná valorizácia miezd podľa kolektívnej zmluvy (4% od 1.1.2018 a 2% do 
funkčných platov vo forme odmien od 1.9.2018), čo vysvetľuje 4 p.b. z uvedeného nárastu. 
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Aké ďalšie faktory prispievajú k nárastu mzdových výdavkov? S akou zamestnanosťou 
financovanou zo štátneho rozpočtu sa uvažuje v rokoch 2017 až 2020 (v porovnaní so 
skutočnosťou roku 2016)?  

 
Percentuálny medziročný nárast osobných výdavkov ovplyvnil: 

a) dopočet osobných výdavkov na plnenie memoranda pre rok 2018  o odmeny na 
úrovni 2 % od 1. 9. 2018, ktoré rozpočtované neboli a v ročnom vyjadrení 
predstavujú finančný dopad na úrovni 0,6933 p. b.  

b) rozpočtovanie osobných výdavkov pre učiteľov v nadväznosti na „očakávanú“ 
valorizáciu platov od 1. 1. 2018 na úrovni 6 %. 
 

K nárastu osobných výdavkov ďalej vplývajú: 
a) odhad IFP rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a na to nadväzujúce platy 

sudcov, prokurátorov a niektorých ústavných činiteľov 
b) úpravy v niektorých kapitolách štátneho rozpočtu na základe úprav rozpočtu 

z predchádzajúcich rokov 
 

Zamestnanosť v R 2017 až 2020: 
a) v tejto etape tvorby rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 sa neuvažuje 

s navyšovaním počtu zamestnancov rozpočtových organizácií kapitol štátneho 
rozpočtu oproti schválenému rozpočtu na rok  2017, v ktorom bol schválený limit 
na úrovni 128 523 osôb. 

b) Rozpočtovaný stav zamestnancov na rok 2016 predstavoval limit 127 531 osôb 
a  skutočnosť dosiahla úroveň 123 152 osôb. 

 

 Otázky RRZ odoslané 18. mája 2017 (odpovede MF SR z 23. mája 2017) 
 

29. Uvažuje rámec v rokoch 2018-2010 s rezervou na korekcie k EÚ fondom ? 
 
V súčasnosti nie je známa výška korekcií na roky 2018 až 2020. 
 

30. Mzdové výdavky štátneho rozpočtu - podľa odpovede obsahujú aj výdavky na 
navyšovanie miezd v školstve (v ŠR by mali byt súčasťou bežných transferov) – prosíme 
potvrdiť, na akej položke sú narozpočtované a v akých sumách. 
 
V bežných transferoch je rozpočtovaná valorizácia platov zamestnancov financovaných 
zo štátneho rozpočtu a to na podpoložke EKRK 642200 (D.7p). Na rok 2018 = 111,5 mil. 
eur, na rok 2019 = 200,2 mil. eur a na rok 2020 = 296,4 mil. eur. Pre Program stability boli 
pripočítané ku kompenzáciám zamestnancov (D.1). Súčasťou týchto výdavkov sú aj 
výdavky na školstvo a to pre príspevkové organizácie a prenesený výkon štátnej správy; 
v tejto sume nie sú rozpočtované výdavky na valorizáciu zamestnancov špeciálnych škôl 
a školských zariadení, ktoré sú rozpočtované v kategórii 610 a 620 (kde je rozpočtovaná 
valorizácia pre zamestnancov rozpočtových organizácií kapitol štátneho rozpočtu).  
 

31. Rámec predpokladá v roku 2018 pokles výdavkov na spolufinancovanie v roku 2018 v 
dôsledku nižšieho čerpania EÚ fondov (v roku 2017 sa očakáva 2,7 mld. eur, v roku 2018 
1,9 mld. eur a v roku 2019 nárast na 3,1 mld. eur). Aké sú dôvody takéhoto vývoja ? 
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Z dôvodu očakávaného pomalšieho čerpania EÚ fondov 3. programového obdobia 
vzhľadom na prebiehajúcu nábehovú fázu implementácie, t. j. vyhlasovanie výziev, 
kontrahovanie, zabezpečenie procesov verejného obstarávania. 
 

32. Podľa programu stability v OS2017 sa presunuli mzdové rezervy (štátni zamestnanci a 
školstvo) do miezd – čo sa stalo s ostatnými rezervami VPS (zostali v pôvodnej výške na 
pôvodnej položke EKRK) 
 
Pre Program stability boli pripočítané ku kompenzáciám zamestnancov (D.1) len rezervy 
na mzdy. 
 

33. Je vládou schválený nákup transportérov zahrnutý vo fiškálnom rámci? 
 
Áno. 

 
 


