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Eurostat dňa 21.4.2015 zverejnil údaje o hospodárení rozpočtu verejnej správy za rok 
2014. Deficit dosiahol 2,87 % HDP, čím prekročil schválený rozpočet o 0,23 % HDP. Dlh 
bol v porovnaní s rozpočtom nižší o 3,0 % HDP a dosiahol úroveň 53,6 % HDP. Pri 
hodnotení výsledkov je potrebné vziať do úvahy aj metodické zmeny súvisiace 
s prechodom na metodiku ESA2010, ktorej dôsledky neboli ešte v čase tvorby rozpočtu 
známe. Zmena metodiky síce zvýšila deficit a dlh v nominálnej výške, súvisiace zmeny 
v nominálnom HDP však viac než kompenzovali tieto vplyvy. Deficit je preto vplyvom 
metodiky nižší o 0,03 % HDP a dlh až o 0,7 % HDP. 

 
Tab 1: Vplyv ESA 2010 na hospodárenie verejných financií 

 

 

Deficit Dlh 

1. Rozpočet (bez ESA2010) -2,64 56,5 

2. Skutočnosť (s ESA 2010) -2,87 53,6 

3. Rozdiel s vplyvom ESA2010 (2-1) -0,23 -3,0 

4. Metodika ESA2010 0,03 -0,7 

 - vplyv bez HDP -0,01 0,2 

 - vplyv HDP 0,05 -0,9 

5. Skutočnosť bez ESA2010 (2-4) -2,90 54,3 

6. Rozdiel bez vplyvu ESA2010 (3-4) -0,26 -2,3 

 

Daňové a odvodové príjmy 

 
Daňové a odvodové príjmy v roku 2014 presiahli rozpočtovanú úroveň o 672,5 mil. eur (0,9 

% HDP). K vyšším príjmom najvýraznejšie prispeli daň z príjmov právnických osôb, odvody, daň 

z pridanej hodnoty a spotrebné dane.  V prípade DPPO ide zatiaľ iba o odhad1, a preto je stále 

spojený s istou mierou neistoty.  

 
Tab 2: Daňové a odvodové príjmy v roku 2014 (ESA2010, v tis. eur)  

  Rozpočet 
Skutočnosť/ 

Odhad 
rozdiel  

rozdiel a príspevky            

(v %) 

DANE A ODVODY 20 258 890 20 931 356 672 465 3,3% 

Daňové príjmy 11 922 273 12 392 168 469 894 2,3% 

Daň z príjmov fyzických osôb* 2 001 431 2 012 733 11 302 0,1% 

Daň z príjmov právnických osôb 1 913 034 2 180 650 267 615 1,3% 

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 154 054 175 061 21 007 0,1% 

Daň z pridanej hodnoty** 4 896 656 5 013 006 116 350 0,6% 

                                                 
1  Odhad MF SR nezohľadňuje žiadne informácie o daňových priznaniach za rok 2014, keďže v čase zasielania 

podkladov pre účely jarnej notifikácie EUROSTATu ešte tieto údaje nie sú k dispozícii.  
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Spotrebné dane 1 944 107 2 014 993 70 886 0,3% 

Dane z medzin. obchodu a transakcií 27 540 31 512 3 972 0,0% 

Miestne dane 650 373 646 622 -3 751 0,0% 

Ostatné dane 335 078 317 591 -17 487 -0,1% 

Odvody 8 336 617 8 539 188 202 571 1,0% 

Sociálna poisťovňa (EAO a dlžné) 5 615 602 5 760 634 145 032 0,7% 

Zdravotné poisťovne (EAO a dlžné) 2 721 015 2 778 554 57 539 0,3% 
 

*bez vplyvu daňových kreditov, rozpočet vrátane úpravy prognózy mimo VpDP (34,5 mil. eur - kolektívne 

vyjednávanie) 

Zdroj : MF SR 

** rozpočet vrátane úpravy prognózy mimo VpDP  (250 mil. eur)   

 

Hlavné dôvody vyšších daňových príjmov v roku 2014 v porovnaní s rozpočtom možno rozdeliť 

do štyroch základných príspevkov (graf 3):   

 

 Lepší makroekonomický vývoj v roku 2014, najmä prostredníctvom rastu miezd 

a spotreby domácností, sa podieľal na 35 percentách celkového objemu  dodatočných 

príjmov. Najvýraznejší vplyv mal najmä na vyššie odvodové príjmy , DPH a príjmy zo 

spotrebných daní. 

 
Graf 1: Vývoj prognózy reálneho rastu HDP 

podľa VpMP (%) 

 

 
Graf 2: Vývoj prognózy rastu daňových 

základní podľa VpDP (%) 

 

 

 

Zdroj: RRZ    Zdroj: MF SR-IFP 

 

 Lepšie plnenie daní2 v roku 2014 po očistení o makroekonomický vývoj  predstavovalo 

približne 20 percent dodatočných príjmov. Je potrebné zdôrazniť, že rozpočet už 

obsahoval predpoklad vyššej úspešnosti výberu DPH v sume 250 mil. eur. Platí však, že 

zlepšovanie úspešnosti výberu DPH (meranej zjednodušene rastom efektívnej daňovej 

sadzby) naďalej pokračovalo dynamicky aj v roku 2014 a blíži sa k predkrízovým 

úrovniam (graf 4).  
 Až 60 percent dodatočných príjmov je spôsobených výrazne lepším plnením daní 

a odvodov v roku 2013, keďže nižšia prognóza pre rok 2013 v čase prípravy rozpočtu 

(november 2013) sa preniesla aj do prognózy na rok 2014. Treba však povedať, že v tom 

čase išlo o realistickú prognózu hodnotenú nezávislým Výborom pre daňové prognózy.  

 

 

 

                                                 
2  Lepšie/horšie plnenie dane oproti rozpočtu môže byť dôsledkom najmä dvoch faktorov: vplyvu úspešnosti výberu 

a/alebo konzervatívnej/optimistickej prognózy zahrnutej v rozpočte. 
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Graf 3: Príspevky ku rozdielom   Graf 4: DPH – efektívna daňová sadzba 

 

 

 

Zdroj: RRZ    Zdroj: MF SR-IFP 

 

 Naopak, negatívny vplyv na príjmy DPH v porovnaní z rozpočtom malo vracanie 

nadmerných odpočtov3 z vyššieho objemu daňových kontrol otvorených v roku 2013. 

Keďže objem kontrolovaných nadmerných odpočtov sa vrátil na pôvodné úrovne, 

označili sme tento efekt ako jednorazový (hoci sa môže opakovať v závislosti od aktivity 

FS SR pri nárazovom zadržiavaní a neskoršom vyplácaní vyšších objemov nadmerných 

odpočtov z dôvodu daňovej kontroly).   

 

Nedaňové príjmy 

 
V roku 2014 sa nenaplnili viaceré položky nedaňových príjmov v celkovej sume 1 mld. 

eur (0,4 % HDP). Väčšiu časť z výpadku tvoril výpadok príjmov z dividend (709 mil. eur), 

zvyšok pozostával z iných rozpočtovaných jednorazových príjmov. 

 

Rozpočet v roku 2014 počítal s príjmami z predaja frekvenčného pásma, tzv. digitálna dividenda, 

vo výške 250,0 mil. eur, pričom aukcia vyniesla sumu len vo výške 163,9 mil. eur. Na rok 2014 bol 

naplánovaný predaj emisných kvót vo výške 116,7 mil. eur. Výnos z predaja emisných kvót však 

nedosiahol sumu naplánovanú v rozpočte a to z dôvodu nižších cien na európskej burze. 

Výpadok z príjmov emisných kvót predstavoval 53,3 mil. eur. V súvislosti s projektom budovania 

efektívnejšej verejnej správy (ESO) sa očakával predaj nadbytočného majetku v sume 54 mil. eur. 

Na základe informácií z novembra 2014 RRZ odhaduje, že výpadok z nerealizovaných predajov 

budov predstavuje približne 46 mil. eur. V roku 2014 sa rozhodnutím vlády nezrealizovala 

mimoriadna splátka návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti Cargo v sume 78 mil. eur 

a posunula sa do roku 2015. Taktiež sa v roku 2014 nepreviedli príjmy v sume 26 mil. eur súvisiace 

s ukončením anonymných vkladov. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  A iné faktory spôsobujúce nesúlad medzi skutočnou DPH (zjednodušene z daňových priznaní) a DPH vykázanou 

podľa metodiky ESA2010 (časovo posunutý hotovostný výnos). 
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Graf 5: vývoj cien EUA v rokoch 2013-2014 

(eur/t) 
 

Tab 3: Výpadok jednorazových príjmov 

oproti rozpočtu VS 2014 (mil. eur) 

 

 

Príjmy z dividend -708,2 

Výnos z predaja telekomunikačných licencií -86,1 

Predaj nadbytočného majetku (ESO projekt) -46,0 

Výnos z predaja emisných kvót -53,3 

Mimoriadnej splátky CARGO, a.s. -78,2 

Príjem z prevodu vkladov na doručiteľa -26,0 

SPOLU -997,8 

Zdroj: EEX    Zdroj: RRZ 

 

Hotovostné dividendy štátneho rozpočtu a FNM sa rozpočtovali vo výške 991,2 mil. eur, v 

skutočnosti príjmy dosiahli 884,4 mil. eur a hotovostný výpadok tak predstavuje 106,8 mil. eur. 

Z tejto sumy treba odpočítať 336,8 mil. eur tzv. superdividend a zohľadniť časové rozlíšenie 

s negatívnym vplyvom 264,5 mil. eur. Superdividendy v roku 2014 boli tvorené najmä príjmami 

od SPP, a.s. Suma 320 mil. eur4 súvisí s kúpou SPP, a.s. od menšinového akcionára, kde časť 

vyplatených dividend (vyplácali sa vo výške 100% celkového zisku napriek tomu, že štát vlastní 

51 % v dcérskych spoločnostiach SPP) je potrebné považovať za súčasť kúpnej ceny. V zmysle 

ESA2010 takéto príjmy nie je možné považovať za príjem rozpočtu verejnej správy. Negatívny 

vplyv časového rozlíšenia je výsledkom vyplatenia dividend  SPP, a.s.  (186,3 mil. eur) a SEPS, a.s. 

(78,2 mil. eur) z hospodárskeho výsledku roku 2012, o ktorých bolo rozhodnuté už v roku 20135.  

 

Tab 4: Prijaté dividendy verejnej správy v roku 2014 (tis. eur) 

  
Rozpočet 

(ESA2010) 

Hotovostný 

príjem 
Superdividenda 

Presun 

dividend 
úpravy ESA2010 rozdiel 

  1 2 3 4 5=4-3 6=2+5 7=6-1 

FNM 823 764 266 032 16 042 -186 316 -202 357 63 674 -760 090 

z toho SPP 735 000 186 316 0 -186 316 -186 316 0 -735 000 

Slovak Telekom  11 158 2 460 0 0 0 2 460 -8 698 

SSE 7 650 26 520 15 610 0 -15 610 10 910 3 260 

VSE 30 396 23 742 391 0 -391 23 351 -7 045 

ZSE 39 452 26 629 0 0 0 26 629 -12 823 

ostatné 108 365 40 0 -40 325 217 

ŠR 167 445 618 324 320 803 -78 177 -398 979 219 345 51 900 

z toho Transpetrol 7 000 7 000 0 0 0 7 000 0 

Slovak Telekom  21 817 5 576 0 0 0 5 576 -16 241 

SEPS 130 868 146 090 0 -78 177 -78 177 67 913 -62 955 

Lesy 0 5 000 0 0 0 5 000 5 000 

ostatné 7 760 8 064 273 0 -273 7 791 31 

z toho VPS (SPP)  446 594 320 530 0 -320 530 126 065 126 065 

Celkovo 991 209 884 355 336 844 -264 492 -601 336 283 019 -708 190 

      Zdroj: MF SR, RRZ 

                                                 
4  Z uvedenej sumy 200 mil. eur pripadá na hospodársky výsledok roku 2012 a 120 mil. na hospodársky výsledok roku 

2013. 
5  Tieto dividendy sú zaznamenané v príjmoch verejnej správy v roku 2013. 
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Vzťahy s rozpočtom EÚ a spolufinancovanie 
 

Pozitívom z pohľadu naplnenia rozpočtu boli výdavky súvisiace s čerpaním prostriedkov EÚ a 

odvodmi do rozpočtu EÚ v celkovej sume 334,4 mil. eur (0,4 % HDP). Nižšie čerpanie fondov 

EÚ sa premietlo do úspory na spolufinancovaní vo výške celkom 255,6 mil. eur. Rovnako sa 

dosiahla úspora aj na kapitálových výdavkoch v oblasti cestnej a železničnej dopravy, ktoré vecne 

súvisia s projektmi financovanými z fondov EÚ, ale nie sú ich súčasťou6. Úspora týchto výdavkov 

dosiahla 194,3 mil. eur. Na druhej strane, do celkového vplyvu je potrebné započítať aj korekcie 

k fondom EÚ s negatívnym vplyvom vo výške 111,0 mil. eur. Ide o nezrovnalosti v čerpaní 

prostriedkov z fondov EÚ spôsobených subjektmi verejnej správy (z dôvodu porušenia pravidiel 

čerpania). Rok 2014 bol jednorazovo ovplyvnený aj zahrnutím pozitívnej korekcie odvodu do 

rozpočtu EÚ v sume 87,4 mil. eur, ktorá súvisela s revíziou výpočtu výšky príspevkov SR do 

rozpočtu EÚ. Vzhľadom na veľkosť vplyvu bude táto suma hotovostne vysporiadaná počas roka 

2015, ale akruálne zaúčtovaná bola v roku 2014.  
 

Podľa odhadov RRZ, výdavky na spolufinancovanie zo strany štátu sú v plnej miere 

kompenzované dodatočnými daňovými a odvodovými príjmami, ktoré sú výsledkom prílevu EÚ 

fondov na Slovensko. Vplyv na saldo rozpočtu je tak neutrálny. Úspory dosiahnuté na 

spolufinancovaní k prostriedkom EÚ v roku 2014 majú pozitívny vplyv na rozpočet len vďaka 

tomu, že makroekonomický scenár a rozpočtované príjmy boli pri predpoklade o čerpaní 

eurofondov konzervatívne, pričom rozpočtované výdavky na spolufinancovanie optimistické.  

Túto úsporu preto nemožno vnímať pozitívne, nakoľko prispela k nižšiemu ekonomickému 

rastu.  

Graf 6: Čerpanie EÚ fondov v rokoch 2013 a 2014 

(mil. eur) 
 

Graf 7: Čerpanie EÚ fondov v rokoch 2004 

až 2014 (mil. eur)  

 

 

 

Zdroj: RRZ    Zdroj: RRZ 

 

Ostatné výdavky štátneho rozpočtu 
 

Na strane výdavkov sa okrem vyššie spomenutých položiek dosiahla úspora vo výške 292 mil. 

eur  (0,4 % HDP). Najväčšou položkou bola úspora vo výdavkoch na tovary a služby vo výške 303 

                                                 
6  Ide o výdavky štátneho rozpočtu nad rámec spolufinancovania nevyhnutné na zabezpečenie plynulého čerpania 

zdrojov EÚ pre Operačný program doprava. Čerpajú sa v situáciách, kedy Európska únia zamietne financovanie 

konkrétneho projektu, ktorý súvisí s projektom financovaným z EÚ a je nutné ho financovať z vlastných 

(národných) zdrojov. Ide o tzv. vyvolané investície. 
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mil. eur (najmä neminutie rezerv7 alokovaných v rozpočte v celkovej sume viac ako 280 mil. eur). 

Medzi ďalšie úspory je možné spomenúť 60 mil. eur nižší príspevok na vyrovnanie deficitu 

osobitného penzijného systému silových rezortov, ktorý po účinnosti zmien od apríla 2014 

zredukoval svoj deficit aj celkovú udržateľnosť systému do budúcna. Rozpočet s efektami tejto 

reformy ešte nepočítal. Ďalšie menšie úspory boli v sociálnych dávkach (43 mil. eur) a úrokových 

nákladoch (36 mil. eur). Naopak došlo k vyššiemu čerpaniu v rámci kapitálových výdavkov (95 

mil. eur), prekročili sa výdavky na mzdy (37 mil. eur). Zmena stavu pohľadávok a záväzkov 

prispela k zvýšeniu salda o 57 mil. eur. 
 

Ostatné subjekty verejnej správy8 
 

Výdavky Sociálnej poisťovne boli vyššie o 51 mil. eur. V štruktúre však došlo k výraznejším 

pohybom, keď nárast výdavkov na starobné a invalidné dôchodky o 129 mil. eur kompenzovali 

úspory v ostatných typoch poistenia. Nárast výdavkov čiastočne spôsobilo rozhodnutie 

o spätnom doplatení dôchodkov poistencom, ktorí prevažnú časť svojej pracovnej kariéry 

prispievali do osobitného penzijného systému silových zložiek a po odchode získali krátku 

pracovnú kariéru v univerzálnom systéme, na základe ktorej im nebol priznaný žiaden 

dôchodok. Rozhodnutím súdov došlo k spätnému prepočítaniu nárokov tak, aby nedošlo 

k neoprávnenému kráteniu nárokov týchto dôchodcov. Jednorazový doplatok výsluhových 

dôchodkov zamestnancov silových zložiek za minulé roky predstavoval 58,8 mil. eur a priebežná 

výplata dôchodkov za rok 2014 dosiahla výšku 18,1 mil. eur. 
 

V roku 2014 viacero faktorov prispievalo k horším výsledkom v zdravotníctve. Nárast výdavkov 

o 225 mil. eur bol len čiastočne krytý dodatočnými príjmami v sume 62 mil. eur. Celkový 

negatívny vplyv na saldo rozpočtu tak dosiahol 160 mil. eur (0,22 % HDP). Zo zdrojov verejného 

zdravotného poistenia bolo 53 mil. eur presmerovaných na úhradu súkromných výdavkov 

poisťovní. Výdavky zdravotných poisťovní na úhradu zdravotnej starostlivosti narástli rýchlejšie 

ako boli dodatočné príjmy z odvodov, čo sa prejavilo v ich deficitnom hospodárení a poklesu 

zostatku na bežnom účte (najmä VšŽP). Napriek medziročne vyšším zdrojom od poisťovní  

(nárast o 6%) nedokázali zdravotnícke zariadenia hospodáriť vyrovnane a vytvorili stratu celkom 

62 mil. eur, z toho najväčšiu časť tvoria najmä neuhradené faktúry (nárast záväzkov).  

 
Tab 5: Vplyv zdravotníctva na saldo rozpočtu (mil. eur)   

  2013 2014 R 2014 2014 - 2014R 2014/2013 

  1 2 3  3 - 2  3 / 1 (%) 

A. Hospodárenie zdravotných poisťovní 5 28 -70 -98 - 

Príjmy 3 940 3 962 4 024 62 2,1 

Výdavky verejného poistenia -3 723 -3 795 -3 913 -118 5,1 

Výdavky na prevádzkovú činnosť -114 -138 -128 10 11,8 

Výdavky akcionárom -97 0 -53 -53 -46,0 

B. Hospodárenie nemocníc -30 0 -62 -62 - 

C. Vplyv zdravotníctva na saldo rozpočtu -25 28 -132 -160 - 

Zdroj: RRZ, MZ SR, MF SR 

                                                 
7  Išlo najmä o nepoužitie rezervy na vyšší výber DPH vo výške 250 mil. eur aj napriek tomu, že dane boli 

v skutočnosti výrazne vyššie ako uvažoval rozpočet. Úspora bol motivovaná aj sankciami ústavného zákona, kedy 

muselo prísť od mája 2014 k viazaniu výdavkov vo výške 3 % výdavkov štátneho rozpočtu. Túto sankciu už nebolo 

potrebné uplatniť od októbra 2014, kedy bolo oznámené zníženie dlhu pod 55 % HDP. 
8  Porovnania výsledku hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy s rozpočtom sú vyjadrené bez daňových 

príjmov, keďže tieto položky sa vyhodnocujú samostatne za celú verejnú správu. Zároveň je hospodárenie 

subjektov očistené aj o transfery od iných subjektov verejnej správy (najmä štátneho rozpočtu). 
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Obce 
 

Hospodárenie obcí negatívne ovplyvnilo výšku salda verejnej správy a to sumou 80,9 

mil. eur. Podobne ako v minulom roku sa ukazuje, že napriek relatívne nízkej odchýlke 

dosiahnutej skutočnosti oproti rozpočtu, samotná štruktúra rozpočtovaných položiek 

nezodpovedá aktuálnemu vývoju príjmovej a výdavkovej strane. Nedaňové príjmy prekročili 

rozpočtované hodnoty o 156,7 mil. eur, a to najmä v dôsledku zmeny metodiky vykazovania 

niektorých finančných transakcií do roku 2012 zaznamenávaných na mimorozpočtových 

účtoch9. Prijaté granty a transfery (bez transferov zo štátneho rozpočtu) boli vyššie o 38,3 mil. 

eur. Na strane výdavkov úspora kapitálových výdavkov vo výške 163,2 mil. eur sčasti 

kompenzovala vyššie bežné výdavky oproti plánovanému rozpočtu, z nich sa najviac čerpali 

kompenzácie zamestnancov (vyššie o 222,8 mil. eur) a nákup tovarov a služieb (vyššie o 192,6 

mil. eur).  

 

VÚC 
 

Nedaňové príjmy VÚC prekročili rozpočet o 48,5 mil. eur, pričom z tejto sumy príjmy, ktoré sú 

vyššími územnými celkami rozpočtované, predstavujú 3,9 mil. eur. Pod zvyšnú časť (44,6 mil. 

eur) sa podpísali príjmy10, ktoré sa nerozpočtujú v zmysle opatrenia MF SR ohľadom vykazovania 

transakcií z mimorozpočtových účtov. Príjmy plynúce z grantov a transferov (bez transferov zo 

štátneho rozpočtu) skončili o 12,8 mil. eur lepšie ako predpokladal rozpočet. Bežné výdavkové 

tituly sa realizovali nad rámec rozpočtu, osobné výdavky ho prekročili o 64,6 mil. eur, nákupy 

na tovary a služby o 21,5 mil. eur a bežné transfery o 45,2 mil. eur. Naopak, kapitálové výdavky 

VÚC pokračujú v klesajúcom trende, významnejšie investičné projekty sa pravdepodobne 

nerealizujú alebo odkladajú na neskoršie obdobie, úspora kapitálových výdavkov v roku 2014 

predstavuje 20,9 mil. eur. Hospodárenie VÚC tak skončilo na úrovni schváleného rozpočtu, 

celkový negatívny vplyv VÚC je na úrovni 64,8 mil. eur. 

 
Graf 8: Vývoj výdavkov obcí v rokoch 2004-

2014 (mil. eur) 
 

Graf 9: Vývoj výdavkov VÚC v rokoch 2004-

2014 (mil. eur) 

 

 

 

Zdroj: RRZ    Zdroj: RRZ 

 

  

                                                 
9   Z celkovej sumy pripadlo na nerozpočtované príjmy 177,3 mil. eur. Nedaňové príjmy, tá časť, ktorá sa rozpočtuje, 

sa nenaplnili, výpadok predstavuje 20,6 mil. eur. 
10  Ide prevažne o príjmy z podnikateľskej činnosti VÚC. 
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Príloha 1: Saldo v roku 2014 

 

Tab 6: Rozdiely oproti rozpočtu 2014 mil. eur %HDP 

SCHVÁLENÝ SCHODOK VS -2 000,4 -2,64 

Daňové a odvodové príjmy 659,6 0,88 

Daňové príjmy (bez sankcií) 469,9 0,62 

 - DPFO (vr. kolektívneho vyjednávania) 11,3 0,02 

 - DPPO 267,6 0,36 

 - DPH 116,4 0,15 

 - spotrebné dane 70,9 0,09 

 - ostatné daňové príjmy 3,7 0,00 

Odvody (EAO+dlžné) (bez sankcií) 202,6 0,27 

Poistné platené štátom (SP a ZP) -27,1 -0,04 

Sankcie daní a odvodov 11,4 0,02 

2% z daní 2,9 0,00 

Jednorazové príjmy a výdavky -289,4 -0,38 

Výpadok príjmov z digitálnej dividendy  -86,1 -0,11 

Výpadok z predaja emisných kvót -53,3 -0,07 

Presun splátky NFV Cargo do roku 2015 -78,0 -0,10 

Prevod prostriedkov na doručiteľa -26,0 -0,03 

Predaj majetku - projekt ESO -46,0 -0,06 

Dividendy -708,2 -0,94 

Hotovostné príjmy z dividend -106,9 -0,14 

Superdividendy -336,8 -0,45 

Časové rozlíšenie dividend -264,5 -0,35 

Úrokové príjmy a výdavky štátneho rozpočtu 39,5 0,05 

Poplatky 22,2 0,03 

Úroky zo zahraničných pohľadávok 6,3 0,01 

EFSF 4,3 0,01 

Ostatné 6,7 0,01 

Výdavky spojené s EÚ rozpočtom 528,7 0,70 

Úspora spolufinancovanie EÚ (iba ŠR) 257,0 0,34 

Odvody do rozpočtu EÚ  188,4 0,25 

Korekcie k EÚ fondom -111,0 -0,15 

GAP v doprave (NDS, ŽSR, SSC) 194,3 0,26 

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu -35,7 -0,05 

Iné nedaňové príjmy  -46,2 -0,06 

Granty 10,6 0,01 

Hotovostné výdavky štátneho rozpočtu (bez EÚ, spolufinancovania, úrokov a 

transferov vo VS) 
292,4 0,39 

Hrubé mzdy -37,4 -0,05 

Tovary a služby 302,7 0,40 

Sociálne dávky 42,6 0,06 

Príspevok na osobitný účet 59,9 0,08 

Ostatné bežné transfery 19,7 0,03 
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Tab 6: Rozdiely oproti rozpočtu 2014 mil. eur %HDP 

Kapitálové výdavky (bez GAP) -95,1 -0,13 

Zmena stavu pohľadávok štátneho rozpočtu 0,9 0,00 

Zmena pohľadávok voči Granvii -5,8 -0,01 

Zmena ostatných pohľadávok 6,7 0,01 

Zmena stavu záväzkov štátneho rozpočtu -57,8 -0,08 

Zmena stavu záväzkov voči ŽSSK -19,4 -0,03 

Zmena ostatných záväzkov -38,4 -0,05 

Štátne finančné aktíva -7,9 -0,01 

Saldo mimorozpočtových účtov 44,1 0,06 

Zdravotníctvo (nedaňové príjmy, výdavky) -164 -0,22 

Výdavky poistenia -120 -0,16 

Ostatné príjmy a výdavky zdravotných poisťovní 2,7 0,00 

Zmena stavu pohľadávok/záväzkov 5,5 0,01 

Použitie verejných zdrojov na financovanie súkromných výdavkov -52,5 -0,07 

Sociálna poisťovňa (nedaňové príjmy, výdavky) -60,3 -0,08 

Príjmy SP 55,6 0,07 

Výdavky SP -124 -0,17 

Ostatné zmeny (pohľadávky, záväzky, iné úpravy) 8,5 0,01 

Obce -80,9 -0,11 

Nedaňové príjmy  156,7 0,21 

Granty a transfery (znížené o transfery v rámci VS) 38,3 0,05 

Mzdové výdavky -222,8 -0,30 

Nákup tovarov a služieb -192,6 -0,26 

Vyššie bežné transfery -49,6 -0,07 

Úspora úrokových nákladov 4,5 0,01 

Úspora kapitálových výdavkov 163,2 0,22 

Zmena pohľadávok/záväzkov a iné zmeny 21,5 0,03 

VÚC -64,8 -0,09 

Nedaňové príjmy  48,5 0,06 

Granty a transfery (znížené o transfery v rámci VS) 12,8 0,02 

Mzdové výdavky -64,6 -0,09 

Nákup tovarov a služieb -21,5 0,0 

Vyššie bežné transfery -45,2 -0,06 

Úspora úrokových nákladov 1,8 0,00 

Úspora kapitálových výdavkov 20,9 0,03 

Zmena pohľadávok/záväzkov a iné zmeny -17,6 -0,02 

VVŠ -55,0 -0,07 

Nedaňové príjmy 43,1 0,06 

Granty a transery (znížené o transfery v rámci VS) 18,8 0,03 

Mzdové výdavky -40,0 -0,05 

Nákup tovarov a služieb -47,2 -0,06 

Vyššie bežné transfery -4,8 -0,01 

Vyššie kapitálové výdavky -14,0 -0,02 

Zmena pohľadávok/záväzkov a iné zmeny -10,9 -0,01 
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Tab 6: Rozdiely oproti rozpočtu 2014 mil. eur %HDP 

Ostatné subjekty (bez daní) -186,8 -0,25 

Hospodárenie štátnych fondov (EF, ŠFRB, NJF, SPF) -24,0 -0,03 

Hospodárenie príspevkových organizácií -7,8 -0,01 

Hospodárenie dopravných podnikov -47,1 -0,06 

Hospodárenie Eximbanky 7,5 0,01 

Hospodárenie ŽSR (bez transferov zo štátneho rozpočtu) 24,7 0,03 

Hospodárenie EOSA 29,1 0,04 

Hospodárenie NDS (bez transferov zo štátneho rozpočtu) -88,7 -0,12 

Hospodárenie nemocníc a zdravotníckych zariadení zaradených do VS -61,9 -0,08 

Hospodárenie FNM (bez dividend a úrokových príjmov a výdavkov) -5,0 -0,01 

Hospodárenie ostatných subjektov (SK, ÚPN, ÚDZS, SNSĽP, RTVS, Danubiana, 

ÚDVA, RTVS sro, TASR, AVF, KRRZ) 
-13,7 -0,02 

Ostatné vplyvy -10,7 -0,01 

AKTUÁLNY SCHODOK VS -2 156,7 -2,87 

 Zdroj: MF SR, RRZ 

 rozpočet skutočnosť 

nom. HDP 75 773 75 215 

 
 


