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Otázky k Rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 

 

1. Na základe dostupných informácií RRZ vníma, že v porovnaní s vládou schváleným 

návrhom rozpočtu na roky 2017 až 2019 došlo k nasledovným zmenám: zmeny 

v sociálnej oblasti, zdravotníctve a parametroch odvodu z neživotného poistenia (body 

A1-A3 a B1-B3 v časti III. spoločnej správy Výboru pre financie a rozpočet, pozmeňovací 

návrh poslanca Blanára), zároveň bolo komunikované zvyšovanie miezd v štátnej správe 

v rokoch 2017 a 2018, zvyšovanie miezd učiteľov od 1.9.2017 a zmrazenie miezd 

ústavných činiteľov. Boli okrem týchto zmien schválené aj iné zmeny týkajúce sa 

príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy? 

 
Nie. 

 

2. Uveďte prosím vplyvy všetkých zmien, ktoré sú/budú zapracované v rozpočte verejnej 

správy (v porovnaní s návrhom rozpočtu). Zmeny prosím uveďte na horizonte rokov 

2017 až 2019 v metodike ESA2010. 

 
V prílohe (tab 01). 

 

Doplňujúca otázka RRZ: Prosím vecne špecifikujte zmeny v položkách Medzispotreba 

(P.2) a Ostatné bežné transfery (D.7P). V rámci položky Celkové sociálne transfery 

(D.6P) po odpočítaní všetkých uvedených zmien (nemocenské, AOTP, rodičovský 

príspevok, štátom platené poistné, výdavky zdravotného poistenia) zostali nevysvetlené 

dodatočné výdavky vo výške 8,1 mil. eur ročne. Prosím uveďte, o aké výdavky ide. 

 

Po NRSR pribudlo do ESA 2010 bilancie 8,1 mil. eur nemocenské MRÚ, ale len v rámci 

vybranej položky (prezentačný údaj). Celkový súčet D.62 hodnotu vždy obsahoval. 

 

Doplňujúca otázka RRZ: Keďže zmeny v NRSR sa dotkli aj niektorých rezervných 

položiek v rozpočte, uveďte prosím aktuálne stavy jednotlivých rezerv v rokoch 2017 až 

2019. 

 

Rezervy zaslané v prílohe (tab 02). 

 

Doplňujúca otázka RRZ: Výdavky na zdravotnú starostlivosť zdravotných poisťovni 

(naturálne sociálne transfery D.632) sa v roku 2017 zvýšili oproti návrhu rozpočtu 

schváleného vládou o 12 mil. eur. Aký je dôvod tohto nárastu? 

 

Dôvod je v zmene maximálnych vymeriavacích základov na zdravotné odvody. V 

subjekte VZP vzrástli cash príjmy o 12 mil. eur (Poistné +82, platba štátu -70), na strane 

výdavkov sa to bilancovalo vo výdavkoch poistenia +12 mil. eur. Zmena 

akrualizácie  poistného vo výške 7,5 mil. eur išla na vrub prebytku VZP. 

 

3. Aký je dôvod nárastu výdavkov na rodičovský príspevok (o 9,9 mil. eur v roku 2017) 

a výdavkov na aktívne politiky trhu práce a rozvoj zamestnanosti (o 20,8 mil. eur v roku 

2017)? 
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Nárast výdavkov na rodičovský príspevok reaguje na pripravovanú novelu zákona 

o rodičovskom príspevku (momentálne ukončené MPK), v ktorej sa s účinnosťou od 1. 

mája 2017 navrhuje zvýšenie rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura na sumu  

213,20  eura mesačne za účelom zabezpečenia vyššieho príjmu rodiča, ktorý sa riadne 

stará o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa 

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Návrh na zvýšenie nadväzuje na 

pripravované zvýšenie materského o 5 %  zo 70 % na 75 % od rovnakého dátumu, ktoré 

už je zohľadnené v rozpočte Sociálnej poisťovne na rok 2017. 

K zvýšeniu výdavkov na realizáciu aktívnych opatrení trhu práce sa pristúpilo vzhľadom 

na nové podmienky realizácie opatrení aktívnej politiky trhu práce, napr. zavedenie 

oprávnených cieľových skupín, plnenie merateľných ukazovateľov, na základe ktorých 

sa očakávajú vyššie  nároky na prostriedky štátneho rozpočtu.   

 
4. Aký je dôvod zvýšenia kapitálových výdavkov v kapitole ministerstva zdravotníctva? Aké 

konkrétne investície sa idú realizovať? 

 
Kapitole MZ SR sa v roku 2017 zvyšujú kapitálové výdavky primárne na zabezpečenie 

rekonštrukcií a obnovu nemocníc.  

 

5. Na základe medializovaných informácií by malo dôjsť k navýšeniu tarifných platov 

zamestnancov verejnej správy o 4 % od januára 2017, zvýšeniu funkčných platov o 2 % 

od septembra 2017 a ďalšie zvyšovanie má prebehnúť od začiatku roku 2018. Prosím 

potvrďte uvedené zmeny a špecifikujte dohodnuté percento zvyšovania na rok 2018. 

Uveďte prosím vplyvy týchto zmien v rokoch 2017 až 2019 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 uveďte zdroje krytia týchto dodatočných výdavkov. 

 
Je možné potvrdiť, že v roku 2017 sa podľa záverov kolektívneho vyjednávania očakáva 

rast tarifných platov zamestnancov s výnimkou „pedagogických a odborných 

zamestnancov a učiteľov VŠ“ o 4 % od 1. 1. 2017 a zvýšenie funkčných platov na úrovni 2 

% v termíne od 1. 9. 2017. V memorande, ktoré je prílohou KZVS na rok 2017 sa navrhuje 

obdobná úprava aj pre rok 2018, t. j. 4 % od 1. 1. 2018 a zvýšenie funkčných platov na 

úrovni 2 % v termíne od 1. 9. 2018. V roku 2017 kvantifikácia valorizácie za zamestnancov 

financovaných zo štátneho rozpočte a z rozpočtu územnej samosprávy zodpovedá 

súhrne sume cca 168 mil. eur, v tom za štátny rozpočet cca 120 mil. eur. Zo sumy 120 mil. 

eur sa predpokladá, že na prenesený výkon štátnej správy sa do územnej samosprávy 

uvoľní suma cca 7 mil. eur a pre VVŠ suma 5,8 mil. eur. Pre rok 2018 očakávaná 

valorizácia predstavuje sumu celkom cca 175 mil. eur, v tom štátny rozpočet cca 125 mil. 

eur. Zo sumy 125 mil. eur sa predpokladá, že na prenesený výkon štátnej správy sa do 

územnej samosprávy uvoľní suma cca 7,3 mil. eur a pre VVŠ suma 6 mil. eur. Valorizácia 

na príslušné roky bude riešená v rámci schválených výdavkov rozpočtu verejnej správy 

(ŠR a územnej samosprávy) na roky 2017 až 2019, vrátane rezerv vytvorených 

v schválenom štátnom rozpočte. 

 

Doplňujúca otázka RRZ: Doplňte prosím odhadovaný vplyv zvyšovania miezd v roku 

2017 aj na roky 2018 a 2019 a odhadovaný vplyv zvyšovania miezd v roku 2018 aj na rok 
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2019 (v rovnakej štruktúre). Bude sa uvedené 2% zvyšovanie funkčných platov týkať aj 

napríklad osobných platov alebo pôjde o nenárokovateľnú formu zvyšovania miezd 

napríklad v podobe odmien? 

 

Valorizácia vyjednaná na rok 2017 sa do rokov 2018 a 2019 premietne v sume cca 143,1 

mil. eur, v tom za štátny rozpočet cca 102,4 mil. eur. Z tejto sumy sa na prenesený výkon 

štátnej správy do územnej samosprávy uvoľní suma cca 6 mil. eur a pre VVŠ suma cca 5 

mil. eur. Valorizácia vyjednaná na rok 2018 sa do nasledujúcich rokov premietne v sume 

cca 148,9 mil. eur, z toho za štátny rozpočet cca 106,5 mil. eur. Na prenesený výkon 

štátnej správy sa do územnej samosprávy uvoľní suma cca 6,2 mil. eur a pre VVŠ suma 

5,2 mil. eur.  

V súlade s memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe 

a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ustanovilo, že 

uvedené 2 % zvýšenie priznaného funkčného platu zamestnanca k 1.9.2017, resp. 

k 1.9.2018 sa bude realizovať formou odmeny za každý plne odpracovaný mesiac, resp. 

sa bude alikvotne krátiť, v závislosti od doby trvania pracovného, resp. 

štátnozamestnaneckého pomeru. 

 

6. V oblasti školstva by sa podľa medializovaných informácií mali zvyšovať mzdy od 1. 

septembra 2017 o 6 %. Aké sú vplyvy tohto opatrenia na jednotlivé subjekty verejnej 

správy? V prípade bežných transferov štátneho rozpočtu prosím špecifikujte, ktorým 

subjektom a v akej výške sa poskytnú. Zároveň prosím uveďte zdroje krytia týchto 

dodatočných výdavkov.  

 

Otázka zvyšovania platov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve 

a učiteľov vysokých škôl nebola zatiaľ uzavretá. 

 

7. Návrh rozpočtu uvažoval so zvýšením povinného poplatku za udržiavanie núdzových 

zásob ropy a ropných produktov, pričom táto zmena ešte v čase schválenia návrhu 

rozpočtu nebola schválená členskou schôdzou Agentúry pre núdzové zásoby ropy 

a ropné produkty. Došlo už k schváleniu uvedenej zmeny? V prípade, že áno, prosím 

špecifikujte, či sa schválená zmena odlišuje od tej, s ktorou uvažoval návrh rozpočtu. 

 

Ministerstvo financií SR v súčasnosti nedisponuje uvedenými informáciami.  

 

8. Modifikujúce položky štátneho rozpočtu obsahujú v roku 2017 zníženie výdavkov na 

tovary a služby (EKRK 637200) o 44,37 mil. eur v oblasti železničnej dopravy (funkcia 

0453). Prosím uveďte, o akú transakciu ide. 

 

Ide o splatenie pohľadávky na nekryté straty ŽSSK za realizované výkony vo verejnom 

záujme v roku 2014 a 2015. 

 

Doplňujúca otázka RRZ: Vysvetlite prosím, z akého dôvodu nie je v rozpočte 

zaznamenaná protistrana tejto transakcie (zníženie pohľadávok ŽSSK v roku 2017). 

 

Uvedená položka predstavuje zníženie záväzku ministerstva dopravy, ktorý neutralizuje 

hotovostné výdavky štátneho rozpočtu v rovnakej výške. Ak sa uvedená transakcia 

zrealizuje, uvedené bude zaznamenané aj na strane ŽSSK, tiež bez vplyvu na 
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hospodárenie (inkaso príjmov bude znamenať zníženie pohľadávky). Návrh rozpočtu 

vytvoril priestor na realizáciu takéhoto výdavku ŠR, ale nakoľko nie je uzavretá 

definitívna dohoda so subjektom, nie je vidno pritistranu v subjekte. 

 

9. Vláda v návrhu rozpočtu odhadla sumu korekcií k čerpaniu fondov EÚ v roku 2016 vo 

výške 201 mil. eur. MF SR v rámci aktualizácie hodnotenia pravidla vyrovnaného 

rozpočtu za rok 2015 (november 2016) zohľadnilo korekcie v sume 175 mil. eur. Z čoho 

vyplýva rozdiel? 

 

Ide o aktualizáciu odhadu na základe aktuálnych informácií. 

 

10. Uveďte prosím bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu verejnej správy na 

roky 2017 až 2019 v členení podľa ekonomickej klasifikácie, ESA kódov a subjektov 

verejnej správy. 

 

Uvedené informácie sú k dispozícii v rámci Rozpočtového informačného systému. 


