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Otázky pre Ministerstvo financií SR k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2023 až 2025 

 

• Otázky1 RRZ odoslané 21. októbra 2022 (odpovede MF SR z 27. októbra 2022) 

 

Vývoj verejných financií v roku 2022 
 

1. Detailne opíšte prosím spôsob odhadu prijatých dividend v roku 2022 v delení na riadne 

dividendy a superdividendy od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). 

Spoločnosť SPP vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z dividend 

pochádzajúcich najmä od spoločností eustream, SPP-distribúcia, Nafta a SPP Storage. 

Podľa dostupných účtovných závierok uvedených spoločností a po zohľadnení podielu 

SPP, výška prijatých riadnych dividend od dcérskych spoločností môže tvoriť celú sumu 

prijatých dividend (220 000 tis. eur). Prečo je suma 88 265 tis. eur zahrnutých v 

superdividendách?  

 

Z účtovných závierok hospodárskeho roka 2021 je možné zistiť, že výnosy z finančných 

investícií SPP Infrastructure boli iba vo výške 269 mil. eur - 137 mil. eur podiel štátu - a 

prevádzkový zisk matky SPP okolo 24 mil. eur, čo pre výplatu dividend  vo výške 220 mil. 

eur bolo nepostačujúce. Preto na časť dividend museli byť použité prostriedky z 

nerozdeleného zisku minulých rokov buď od SPP Infrastructure alebo matky SPP.  

 

2. Detailne opíšte prosím spôsob odhadu prijatých dividend v roku 2022 v delení na riadne 

dividendy a superdividendy od spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. 

(VSE-H). Spoločnosť VSE-H vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z 

dividend pochádzajúcich najmä od spoločností Východoslovenská distribučná, a.s., 

Východoslovenská energetika, a.s. a innogy Slovensko s. r. o. (do júna 2022). Podľa 

dostupných účtovných závierok uvedených spoločností a po zohľadnení podielu, výška 

prijatých riadnych dividend od dcérskych spoločností môže tvoriť sumu 26 750 tis. eur a 

superdividendy môžu tvoriť sumu 2 320 tis. eur. Prečo sú riadne dividendy vo výške 11 

943 tis. eur a superdividendy 17 127 tis. eur? 

 

Výška vyplatenej dividendy sa odvodzuje od výšky konsolidovaných výsledkov skupiny 

(nie individuálnych výsledkov), kde po úpravách výsledku o všetky mimo ESA vplyvy vo 

výsledku zostala výška ESA zisku pripadajúca na podiel štátu iba vo výške 11 mil. eur. 

Podľa IFP modelu mala vychádzať superdividenda okolo 6 mil. eur, avšak vzhľadom na 

lepšie informácie na úrovni Sekcie štátneho výkazníctva boli použité ich údaje. 

 

 
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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3. Zdôvodnite prosím pri Železniciach SR očakávaný nárast výdavkov na tovary a služby 

v roku 2022 z rozpočtovaných 202 631 tis. eur na odhadovaných 299 013 tis. eur (Prílohová 

časť k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, strana 22). Ak k nárastu 

prispieva rast nákladov na energie, uveďte ich výšku. 

 

Nárast očakávaných výdavkov ŽSR na tovary a služby v roku 2022 oproti schválenému 

rozpočtu zohľadňuje zvýšenie výdavkov na elektrinu na predaj o 54 795 tis. eur, zvýšenie 

výdavkov na materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky o 14 606 tis. eur a výdavky 

na vratky za prostriedky z EÚ vo výške 34 696 tis. eur. Mierne zníženie zaznamenali 

výdavky na vlastné energie, vodné a stočné, stravovanie či všeobecné služby. 

 

4. Zdôvodnite prosím pri Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. očakávaný nárast 

výdavkov na tovary a služby v roku 2022 z rozpočtovaných 273 937 tis. eur na 

odhadovaných 293 455 tis. eur (Prílohová časť k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 

2023 až 2025, strana 23). Ak k nárastu prispieva rast nákladov na energie, uveďte ich 

výšku. 

 

Nárast očakávaných výdavkov ŽSSK na tovary a služby v roku 2022 oproti schválenému 

rozpočtu zohľadňuje najmä zvýšenie výdavkov na spotrebu trakčnej nafty a PHM vo 

výške 12 518 tis. eur, zvýšenie výdavkov na elektrickú energiu, plyn, teplo vodné a stočné 

o 1 433 tis. eur a výdavky na vratky za prostriedky z EÚ vo výške 10 073 tis. eur. Mierne 

zníženie  zaznamenali výdavky na služby a to najmä na všeobecné a ostatné služby. 

 

5. Vysvetlite prosím pri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. očakávaný nárast výdavkov 

na tovary a služby v roku 2022 z rozpočtovaných 208 083 tis. eur na odhadovaných 270 

648 tis. eur (Prílohová časť k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, strana 

24). Ak k nárastu prispievajú korekcie k čerpaniu EÚ fondov, uveďte ich výšku. 

 

Nárast očakávaných výdavkov NDS na tovary a služby v roku 2022 oproti schválenému 

rozpočtu zohľadňuje najmä výdavky na vratky za prostriedky z EÚ vo výške 77 013 tis. 

eur. Zníženie zaznamenali výdavky za služby PPP D4/R7 z dôvodu posunov pri 

uzatváraní zmlúv, a to o 16 529 tis. eur. 

 

6. S akou sumou vynaložených výdavkov štátneho rozpočtu z minulých rokov (zdroj 13) 

uvažuje odhad salda na rok 2022? Uveďte prosím sumu prostriedkov presunutých do 

roku 2022, ako aj predpoklad ich použitia v roku 2022 podľa 2022 OS. Výdavky prosím 

uveďte v členení podľa zdrojov (EÚ fondy, spolufinancovanie a vlastné zdroje) spolu 

s rozdelením podľa ekonomickej klasifikácie na bežné a kapitálové výdavky. 

 

 v 

eur SPOLU ŠR (600) ŠR (700) EÚ Spolufinan. 
Prostriedky 

mechanizmu na 

podporu 

Prostriedky 

mechanizmu na 

podporu obnovy 
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obnovy a 

odolnosti 

a odolnosti - 

DPH 

 

5 222 325 261 631 246 231 1 289 028 532 2 484 520 422 677 343 226 123 676 283 16 510 567 

 

Suma prostriedkov uvoľnených do kapitol v roku 2022 započítaná v OS 2022: 

- upravený rozpočet 13 zdrojov je k 31.8.2022  

                                                                                                                                                                                  

 v eur 

SPOLU ŠR EÚ Spolufinanc. 

Prostriedky 

mechanizmu na 

podporu obnovy 

a odolnosti 

Prostriedky 

mechanizmu na 

podporu obnovy 

a odolnosti – 

DPH 

600 2 615 600 858 508 640 923 1 553 210 379 504 665 877 46 353 861 2 729 818 

700 1 462 440 038 583 935 955 662 243 852 125 157 061 77 322 422 13 780 749 

spolu 4 078 040 896 1 092 576 878 2 215 454 230 629 822 938 123 676 283 16 510 567 

 

 

7. Vychádzajúc z odhadu salda na rok 2022, akú sumu výdavkov viazaných podľa §8 zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy budú mať v roku 2023 k dispozícii kapitoly 

štátneho rozpočtu? Výdavky prosím uveďte v členení podľa zdrojov (EÚ fondy, 

spolufinancovanie a vlastné zdroje) spolu s rozdelením podľa ekonomickej klasifikácie 

na bežné a kapitálové výdavky. 

 

Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správca kapitoly 

povinný oznámiť ministerstvu financií výšku výdavkov,  ktoré  použije až v nasledujúcom 

rozpočtovom roku, a to najneskôr do 10. novembra bežného rozpočtového roka; výšku 

prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných 

programov SR a EÚ a prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti správca 

kapitoly potvrdzuje v termíne do 10. decembra bežného rozpočtového roka. 

 

8. V roku 2022 prebehlo oddlženie záväzkov zdravotníckych zariadení voči dodávateľom 

a Sociálnej poisťovni. Prosím uveďte vynaložené hotovostné výdavky a sumu, o ktorú sa 

znížili záväzky zdravotníckych zariadení. 

 

MF SR na základe žiadostí MZ SR postupne uvoľňovalo prostriedky  zo zdrojov ŠFA na 

oddlženie zdravotníckych zariadení. K 31.08.2022 bolo uvoľnených celkom 316,8 mil. eur, 

z toho voči dodávateľom vo výške 118 197 882,30 eur a voči Sociálnej poisťovni  vo výške 

198 636 207,86 eur. 
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9. V odhade výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 sa 

uvádza, že časť výdavkov v sume približne 70 mil. eur je jednorazová (hlavná kniha, 

tabuľka 80) a súvisí s covid-19.  Prosím uveďte, o aké výdavky ide a zdôvodnite, prečo sa 

v ďalších rokoch tieto výdavky už nepredpokladajú. 

 

Ide o tabuľku č. 86 s vysvetlením výpočtu bázy pre návrh rozpočtu 2023 (očakávaná 

skutočnosť 2022 - jednorazové COVID-19 výdavkové položky). Ide o jednorazové COVID 

položky (celkom 97 mil. eur) na: PCR testovanie (82,8 mil. eur), skríning antigénovým 

testovaním v nemocniciach (1,1 mil. eur) a očkovanie (13,1 mil. eur). Počíta sa však so 

zostávajúcimi nákladmi na očkovanie a testovanie (podľa odhadu MZ SR vo výške takmer 

28 mil. eur = PCR testovanie 21,6 mil. eur, sezónne očkovanie 5 mil. eur, skríning v 

nemocniciach 1,1 mil. eur). Rozdiel predstavuje suma 69 mil. eur, o ktorý je ponížená 

báza (zníženie bázy na rok 2023 – zostávajúce náklady pre rok 2023). 
 

Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 
 

Príjmy návrhu rozpočtu 
 

10. V rámci ostatných nedaňových príjmov je rozpočtovaný príjem podľa návrhu nariadenia 

EÚ o núdzovom zásahu na riešenie vysokých cien energie (hlavná kniha, strana 56, 

posledný odsek). Podľa návrhu rozpočtu má ísť o dve príjmové opatrenia: solidárny 

príspevok z nadzisku v sume 313 mil. eur a zastropovanie príjmov z výroby a predaja 

elektrickej energie v sume 462 mil. eur. Prosím uveďte, z návrhu ktorého opatrenia EÚ 

vyplývajú tieto opatrenia. Zároveň vás chceme požiadať o uvedenie spôsobu výpočtu 

odhadovaného príjmu pre každé z opatrení vrátane použitých hodnôt všetkých 

relevantných parametrov. Napokon prosím zdôvodnite časové rozlíšenie príjmu zo 

solidárneho príspevku z návrhu rozpočtu na rok 2023 do očakávanej skutočnosti roku 

2022 (modifikujúce faktory). 

 

V rámci relatívne rýchlej a koordinovanej reakcie členských štátov došlo k schváleniu 

Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie, 

ktoré zavádza rámec pre nové príjmové opatrenia. Jedná sa o solidárny príspevok z 

nadzisku („solidarity contribution“) a tzv. zastropovanie príjmov (nad 180 eur na MWh). 

Nariadenie EÚ stanovuje len legislatívny rámec, pričom kľúčové detaily, presná 

implementácia, spôsob výberu a iné parametre môžu byť upresnené národnou 

legislatívou alebo inou právnou formou. Obe opatrenia by sa mali uplatňovať súbežne s 

národnými daňami z príjmov právnických osôb.  

Základňou pre solidárny príspevok z nadzisku je zdaniteľný zisk, ktorý musí byť 20 % 

nad priemerom za roky 2018 až 2021. Nad touto úrovňou sa uplatňuje minimálna sadzba 

33 %. Solidárny príspevok z nadzisku bol odhadnutý na základe historických údajov o 

nákladových a výnosových položkách vybraných firiem, z ktorých bol následne 

pripravený odhad budúcich ziskov podliehajúci príspevku. Ten pri subjektoch 

spracovávajúcich ropu (1 subjekt) vychádzal z rozdielu medzi ropou Brent a Urals. 

Účinnosť solidárneho príspevku je stanovená na roky 2022 a 2023. Vzhľadom na to, že 
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výraznejšie výnosy sa očakávajú práve v roku 2022, tak technicky sa očakáva, že jednotné 

zaznamenanie na európskej úrovni bude podľa roku, kedy sa uskutočnila ekonomická 

aktivita (teda 2022), aj keď aktuálne nie je jasný mechanizmus ako by platba prebehla v 

roku 2022. Preto sa hotovostný príjem očakáva v roku 2023 a akruálny v roku 2022. 

Zastropovanie cien sa týka subjektov, ktoré produkujú elektrickú energiu a následne ju 

predávajú ďalej. Opatrenia sa má týkať kontraktov, ktoré tieto subjekty zúčtujú v roku 

2023. V slovenskom kontexte sa zastropovanie dotkne najväčších producentov elektriny: 

Slovenských elektrární a Vodohospodárskej výstavby, ako aj distribútorov. Odhad vplyvu 

je na základe údajov o tom, akú časť elektriny už firmy zakontrahovali, resp. akú časť by 

mali firmy predávať na spotovom trhu s elektrinou. Odhad future kontraktov pre 

Slovensko z pražskej energetickej burzy k 29.9. 2022 predpokladá ceny pre rok 2023 vo 

výške 496 €/MWh, v roku 2024 247 €/MWh a v roku 2025 189 €/MWh. Podkladové dáta 

na kvantifikáciu tak tvorili informácie o uzatvorených kontraktoch, pričom do úvahy sa 

brali iba kontrakty nad 180 eur/MWh. Cena nad touto hranicou mala podliehať príspevku 

vo výške 100 %.  

 

11. Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj príjmy z odvodu zo zisku za rok 2022 od spoločnosti 

Vodohospodárska výstavba v sume 100 mil. eur v roku 2023. Prosím zdôvodnite tento 

predpoklad vzhľadom na to, že v prílohe návrhu rozpočtu (v kapitole 3) je uvedený 

očakávaný zisk spoločnosti za rok 2022 v sume 89 mil. eur.  

 

Vodohospodárska výstavba (VV) ako štátny podnik môže podliehať osobitnému odvodu 

zo zisku po zdanení v zmysle zákona o štátnych podnikoch. Priamo cez zákon o štátnom 

rozpočte je možné stanoviť, akú časť zo zisku má VV odviesť. Očakávajú sa dočasne 

zlepšené výsledky hospodárenia VV z titulu „nadziskov“ z predaja energií na spotovom 

trhu (približne polovica z ich celkovej ročnej produkcie 2 182 000 MWh), pričom štát 

môže využiť osobitný odvod na krytie mimoriadnej energetickej situácie. Výnos je 

odhadnutý na základe očakávanej ceny elektriny na budúci rok a údajov od VV, pričom 

cena elektriny podlieha výraznej neistote. 

V zmysle príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 

predkladá správca kapitoly údaje za hospodárenie podnikov štátnej správy vo svojej 

pôsobnosti. Nastavenie výšky odvodu zo zisku vychádzalo zo skutočných údajov 

spoločnosti Vodohospodárska výstavba, ktoré sa dosahovaným výsledkom hospodárenia 

výrazne líšili od očakávanej skutočnosti. 

 

12. Návrh rozpočtu predpokladá ďalší príjem od Vodohospodárskej výstavby v sume 50 mil. 

eur v roku 2023 z preddavku na osobitný odvod zo zisku po zdanení za rok 2023. Prosím 

zdôvodnite uvedený postup a súlad zaznamenania tohto príjmu s metodikou ESA2010 

(keďže odvody od Vodohospodárskej výstavby by podľa návrhu rozpočtu mali v roku 

2023 celkovo dosiahnuť 150 mil. eur pri očakávanom zisku za rok 2022 vo výške 89 mil. 

eur). 

 

Odpoveď obsiahnutá vyššie. 
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13. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend prijatých od spoločnosti Východoslovenská 

energetika Holding, a.s. (VSE-H) v rokoch 2023 až 2025 každoročne v delení na riadne 

dividendy a superdividendy. Podľa dostupných účtovných závierok uvedených 

spoločností, po zohľadnení podielov a upraveného zisku na rozdelenie predpokladáme: 

v roku 2023 riadne dividendy vo výške 10 684 tis. eur a žiadne superdividendy, v roku 

2024 riadne dividendy vo výške 20 400 tis. eur a superdividendy 3 366 tis. eur a v roku 

2025 riadne dividendy vo výške 22 950 tis. eur a superdividendy 3 876 tis. eur. V návrhu 

rozpočtu odhadujete každoročne vyšší príjem zo superdividend a nižší príjem z riadnych 

dividend (celková suma dividend je rovnaká, líši sa rozdelenie medzi riadne dividendy 

a superdividendy). Prosíme Vás o ozrejmenie výpočtu.  

 

Na základe aktuálnych predpokladov Sekcie štátneho výkazníctva sa očakáva zhoršenie 

výsledkov v jednotlivých oblastiach pôsobenia Skupiny, preto sa očakáva, že podobne 

ako v očakávanej skutočnosti, aj v budúcnosti bude potrebné využiť na pokrytie záväzkov 

z rozdelenia zisku aj zdroje z nerozdeleného zisku VSEH (výška stanovená v súlade s 

odpisovým plánom preceneného majetku). VSEH má ako jediná z troch energetických 

spoločností historicky pravidelné platby superdividend vo výške približne 35 % výsledku 

hospodárenia. 

 

14. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend prijatých od spoločnosti Stredoslovenská 

energetika Holding, a.s. (SSE-H) v rokoch 2023 až 2025 každoročne v delení na riadne 

dividendy a superdividendy. Podľa dostupných účtovných závierok uvedených 

spoločností, po zohľadnení podielov a upraveného zisku na rozdelenie predpokladáme: 

v roku 2023 riadne dividendy vo výške 40 779 tis. eur a superdividendy 74 334 tis. eur, 

v roku 2024 riadne dividendy vo výške 15 503 tis. eur a žiadne superdividendy a v roku 

2025 riadne dividendy vo výške 45 900 tis. eur a superdividendy 3 400 tis. eur. Prosíme 

Vás o ozrejmenie výpočtu. 

 

Na základe účtovných závierok dcérskych spoločností je možné kvantifikovať, že výnosy 

z dividend na úrovni SSEH nebudú v dostatočnej výške (po zohľadnení prevádzkových 

nákladov SSEH) stačiť na pokrytie  dividendových záväzkov v roku 2023 (115 113 tis. eur 

podľa finančných plánov), preto bude nevyhnuté čerpanie prostriedkov z nerozdeleného 

zisku SSEH. V roku 2024 sa predpokladá vznik obdobnej situácie ako v roku 2023. 

Podkladom pre dividendu vyplatenú na úrovni SSEH bol iba plánový výsledok 

hospodárenia za rok 2024 – detail Skupiny, ktorý by bol podkladom pre stanovenie 

prípadnej superdividendy, vzhľadom na chýbajúci plán rozdelenia zisku v roku 2025. 

Preto sa predpokladá vyplatenie plného zisku 49 300 tis. eur vo forme riadnych dividend, 

bez ESA vplyvov. 
 

15. Uveďte, či návrh rozpočtu uvažuje s jednorazovými hotovostnými príjmami z udelenia 

licencií v oblasti hazardných hier v rokoch 2023 až 2025. V prípade, že áno, prosím 

uveďte sumy a ich zaznamenanie podľa EKRK.  
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Na základe podkladu od ÚRHH sa neuvažuje s jednorazovými hotovostnými príjmami z 

udelenia licencií v oblasti hazardných hier v rokoch 2023 až 2025. 

 

16. Príjmy SIH sa v rokoch 2023 až 2025 rozpočtujú každoročne v sume necelých 85 mil. eur, 

z čoho približne 9 mil. eur sú tržby a 75,5 mil. sú iné nedaňové príjmy (EKRK 290). 

Prosím špecifikujte, o aké iné nedaňové príjmy ide (v skutočnosti za rok 2021 boli iné 

nedaňové príjmy subjektu SIH v sume nižšej ako 1 mil. eur).  

 

Použité údaje za SIH vychádzajú z poslednej známej skutočnosti z podkladov ŠÚ SR v 

rámci jarnej notifikácie 2022 za skutočnosť roku 2021, kde v zmysle klasifikácie ESA 2010 

boli vykázané tieto príjmy v rámci D.7r.  

Tabuľka 21 v HK uvádza 75,5 mil. eur na transferoch v súlade so ŠÚ SR. Iné nedaňové 

príjmy na použitej podpoložke EKRK vstupujú podľa prevodového mostíka rovnako do  

D.7r.  

 

17. Zdôvodnite prosím predpokladaný nárast kapitálových príjmov Železničnej spoločnosti 

Slovensko, a. s. v roku 2023 na úroveň 40 607 tis. eur vzhľadom na nulové príjmy 

v predchádzajúcich rokoch. 

 

Kapitálové príjmy ŽSSK v roku 2023 sú ovplyvnené realizáciou prevodu vlastníctva 3 

pracovísk technicko-hygienickej údržby z vlastníctva Železničnej spoločnosti Slovensko, 

a. s. na osobitný subjekt Ministerstvo dopravy SR v súlade s rozhodnutím EK v rámci  

notifikácie štátnej pomoci SA.42525 (2017/N) – Slovensko – pracoviská na poskytovanie 

služieb ľahkej údržby vlakov. Z predmetnej hodnoty 40 607 tis. eur predstavujú výdavky 

ŽSSK na úhradu DPH objem 6 768 tis. eur. 

 

Výdavky návrhu rozpočtu 

 

18. Návrh rozpočtu obsahuje pre rok 2023 výdavky na kompenzačné opatrenia v celkovom 

objeme 3,4 mld. Eur, z toho v kapitole MH SR 1,4 mld. Eur, v kapitole MPSVaR SR 900 

mil. eur, v kapitole VPS 940 mil. eur a v kapitole MD SR 160 mil. eur. Prosím pre každú 

z týchto položiek uveďte, na aký typ opatrení bude príslušná suma použitá. Zároveň 

prosím zdôvodnite predpoklady použité pri stanovení jednotlivých súm vrátane všetkých 

relevantných parametrov. 

 

Jednotlivé opatrenia sú v súčasnosti finalizované na príslušných rezortoch a sú postupne 

zverejňované Vládou SR. Odhad výdavkov vychádzal z dostupných možností štátneho 

rozpočtu na rok 2023 a rozdelenie celkovej sumy bolo na základe dohody s príslušnými 

rezortami.  

 

19. V kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sú uvedené rezervy na mzdy a poistné v sume 

188 mil. eur v roku 2023, 168 mil. eur v roku 2024 a 213 mil. eur v roku 2025. V hlavnej 

knihe (strana 166) sú uvedené plánované úpravy miezd sú zahrnuté v tejto rezerve, 
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napríklad očakávaný deficit osobných výdavkov administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy, alebo krytie zvýšených platov ústavných činiteľov, 

sudcov prokurátorov a verejných činiteľov. Uveďte prosím príslušné sumy a subjekty 

verejnej správy (prípadne kapitoly štátneho rozpočtu), ktorých sa všetky zmeny uvedené 

v texte hlavnej knihy týkajú. 

 

Rezervu na mzdy a poistné tvoria prostriedky súvisiace s očakávaným deficitom 

osobných výdavkov administratívnych kapacít pre európske štrukturálne fondy z dôvodu 

nábehu programového obdobia a pre analytické jednotky (všetky kapitoly štátneho 

rozpočtu, v ktorých sa rozpočtujú administratívne kapacity a analytické jednotky) a 

prostriedky súvisiace s revíziou výdavkov (prevažne MV SR). V nadväznosti na 

prognózovaný rast priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve SR sa v rezerve na mzdy a poistné rozpočtujú osobné výdavky na krytie 

zvýšených platov ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, verejných činiteľov a ďalšie 

výdavky v súvislosti s rastom vybranej skupiny zamestnancov napojených na rast 

priemernej mzdy (všetky kapitoly štátneho rozpočtu). Ďalej sú v rezerve alokované 

výdavky na zabezpečenie zákonných nárokov na odchodné a odstupné zamestnancov 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na nelegislatívne zmeny (ÚV 

SR, KÚS SR, KNS SR, GP SR, NKÚ SR, MV SR, MS SR, MF SR, MD SR, ÚRSO, PMÚ SR, 

NBÚ).  

 

20. V kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sa rozpočtujú výdavky v roku 2023 vo výške 

750 mil. eur na transfer do štátnych finančných aktív so zámerom vytvorenia finančného 

rámca na kapitalizáciu existujúcich spoločností s majetkovou účasťou štátu. Prosím 

bližšie popíšte tento zámer z hľadiska toho, aké sú jeho ciele a ktoré spoločnosti sa 

plánujú kapitalizovať.  

 

V súčasnosti neexistuje presné rozdelenie sumy na konkrétne spoločnosti. Zámerom je 

pripraviť sa na prebiehajúcu polykrízu a vytvoriť priestor na prípadné kapitálové 

posilnenie najviac dotknutých spoločností.  

Vlastné imanie podnikov štátnej správy podľa skutočnosti roka 2021 dosahuje objem vyše 

12 mld. eur. Suma 750 mil. eur tak predstavuje priestor na jeho prípadné zvýšenie o 6 %.   

 

21. S akým tempom rastu miezd v štátnej a verejnej správe (vrátane učiteľov) uvažuje štátny 

rozpočet v roku 2025? 

 

V NRVS 2023 až 2025 sa neuvažuje s valorizáciou platov v roku 2025. 

 

22. Súčasťou rezervy na riešenie vplyvov legislatívnych zmien (hlavná kniha, str. 166, odsek 

pod tabuľkou 120) sú aj prostriedky určené na legislatívne návrhy v pripomienkovom 

konaní. Prosím uveďte, o aké návrhy ide. Táto rezerva rovnako zahŕňa aj očakávané 

výdavky na reformu súdnej mapy. S akou úrovňou výdavkov sa v jednotlivých rokoch 

uvažuje? 
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Jedná sa o návrhy legislatívnych zmien, pri ktorých Ministerstvo financií SR 

identifikovalo nekryté negatívne vplyvy na štátny rozpočet, pričom sa ich výška v 

jednotlivých prípadoch mení v závislosti od štádia legislatívneho procesu alebo ju 

Ministerstvo financií SR rozporuje.  

 

23. Zdôvodnite prosím rozpočtovaný pokles výdavkov na Úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny (hlavná kniha, str. 121, tabuľka 82) z odhadovaných 178 mil. eur v roku 2022 na 

166 mil. eur v roku 2023.  

 

Odpoveď na žiadosť MF SR nie je možné zverejňovať.  

 

24. Prosím uveďte, aký makroekonomický ukazovateľ bol použitý pri odhade nárastu 

nemzdových výdavkov (bez energií) v sektore zdravotníctva v NPC scenári. Dodatočný 

odhadovaný nárast týchto výdavkov je v roku 2024 vo výške 66 mil. eur v porovnaní 

s rokom 2023 a v roku 2025 dodatočný nárast dosahuje 56 mil. eur v porovnaní s rokom 

2024 (hlavná kniha, tab. 88, hodnota za rok 2023: 140 mil. eur, za rok 2024: 206 mil. eur 

a za rok 2025: 262 mil. eur). Prognóza inflácie CPI zo septembrového zasadnutia VpMP 

je v roku 2024 vo výške 3,4 % a v roku 2025 vo výške 3,8 %. Použitie týchto hodnôt pre 

NPC scenár by znamenalo, že dodatočný medziročný nárast výdavkov by mal byť vyšší 

v roku 2025 ako v roku 2024, čo je v rozpore NPC odhadom nemzdových výdavkov 

uvedeným v hlavnej knihe. 

 

Na výpočet NPC scenára pre nemzdové výdavky bola použitá inflácia bez energií 

(regulovaných cien) a palív. Hodnoty predstavujú 3,4 % pre rok 2024 a 2,8 % pre rok 

2025. Pre porovnanie jadrová inflácia predstavuje podľa IFP prognózy (september 2022) 

3,1 % pre rok 2024 a 2,7 % pre rok 2025.  

Ako uvádza hlavná kniha, nárast nezahŕňa nárast cien energií, ktorý bude adresovaný 

plošným opatrením pre celú verejnú správu, preto zatiaľ zostáva mimo VZP. 

 

25. Z popisu jednotlivých zložiek rozpočtu výdavkov zdravotných poisťovní na zdravotnú 

starostlivosť (báza, NPC scenár, hodnotové a úsporné opatrenia) sa javí, že v rokoch 2023 

až 2025 sa v porovnaní s rokom 2022 nepredpokladá dobiehanie odloženej zdravotnej 

starostlivosti z čias pandémie. Prosím zdôvodnite tento predpoklad. 

 

S relatívne väčším dobehom sa počíta v tomto roku, v roku 2023 sa už neočakáva ďalší 

nárast nad rámec roku 2022. Dobeh zdravotnej starostlivosti je považovaný za NPC 

scenár a bol zahrnutý do bázy pre výpočet návrhu rozpočtu. Báza vychádza z očakávanej 

skutočnosti za rok 2022 v reportingu zdravotných poisťovní (odhad MZ SR predpokladal 

46 mil. eur). Navyše je v báze rátané so zostávajúcimi nákladmi na očkovanie a testovanie 

(podľa odhadu MZ SR vo výške 28 mil. eur). 

 



 
Otázky k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu 

 verejnej správy na roky 2023 až 2025 
 

10 
 

26. Prosím zdôvodnite predpokladaný približne 11% nárast osobných výdavkov 

zdravotníckych zariadení v roku 2023 oproti odhadu na rok 2022 (zvýšenie o 146 mil. eur) 

vzhľadom na skutočnosť, že schválený zákon upravujúci odmeňovanie zdravotníckych 

pracovníkov predpokladá výraznejší nárast osobných výdavkov. 

 

Návrh osobných výdavkov zdravotníckych zariadení v odhade na rok 2022 vychádzal v 

čase spracovania OS2022 zo sumárneho podkladu, ktorý MZ SR predložilo z podkladov 

jednotlivých zdravotníckych zariadení. 

 

27. Vzhľadom na uzákonené výrazné navýšenie miezd pracovníkov v ústavnej zdravotnej 

starostlivosti prosím zdôvodnite, prečo sa v prípade ambulantných zdravotníckych 

pracovníkov neuvažuje s porovnateľným nárastom miezd v roku 2023. 

 

V aktuálnom návrhu rozpočtu sa počíta s rastom miezd zdravotníckych pracovníkov nad 

rámec rastu podľa priemernej mzdy len v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je 

prioritou kvôli potenciálnemu nedostatku personálu. V prípade ambulantného sektora a 

ostatných segmentov je rozpočtovaný rast platov v súlade s rastom priemernej mzdy 

(spred dvoch rokov), aj keď legislatívne sa platový automat týka len ústavnej zdravotnej 

starostlivosti. 

 

28. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles výdavkov zdravotníckych zariadení na tovary 

a služby v rokoch 2023 až 2025 približne o 120 až 130 mil. eur voči NPC scenáru. S akými 

opatreniami uvažuje návrh rozpočtu v tejto oblasti? 

 

Návrh výdavkov na tovary a služby zdravotníckych zariadení v odhade na rok 2022 

vychádzal v čase spracovania OS 2022 zo sumárneho podkladu, ktorý MZ SR predložilo 

z podkladov doručených od jednotlivých zdravotníckych zariadení.  Konkrétne položky 

EKRK v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy sú v OS 2022 len 

indikatívne, keďže do konca roku 2022 je ešte možné vykonávať ich ďalšie úpravy. 

 

29. Rozpočet verejnej správy na roky 2022 až 2024 predpokladal dofinancovanie 

zdravotníckych zariadení transferom z kapitoly ministerstva zdravotníctva v sume 125 

mil. ročne. Prosím uveďte, či aktuálny návrh rozpočtu uvažuje s takýmto 

dofinancovaním. 

 

Aktuálny návrh RVS 2023 až 2025 neuvažuje s dofinancovaním zdravotníckych zariadení 

transferom z kapitoly MZ SR v sume 125 mil. ročne. 

 

30. Na rok 2023 sa rozpočtuje v rezerve na prostriedky EÚ suma 249 mil. eur na splatenie 

úrokov vyplývajúcich zo straty na tradičných vlastných zdrojov, ktorej istina vo výške 277 

mil. eur bola uhradená v roku 2021. Prosím zdôvodnite posun termínu splatenia úrokov 

do roku 2023, keďže zdroje na túto úhradu boli rozpočtované aj pre rok 2022 na rovnakej 

položke. 
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Súdny dvor EÚ 8.3.2022 čiastočne vyhovel Európskej komisii v spore s UK a rozhodol, že 

Spojené kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ v súvislosti s 

dovozom podhodnoteného tovaru z Číny. Zároveň však čiastočne odmietol výpočet 

Komisie. Súdny dvor schválil štatistickú metódu, ktorú EK použila na odhad výšky strát 

tradičných vlastných zdrojov (TVZ). Komisia sa zaviazala prepočítať výšku straty na TVZ 

a na základe tohto stanovenia istiny prepočítať aj úroky z omeškania. V súčasnosti sa 

pracuje na finálnej verzii listu s novou presnou sumou, ktorú by UK malo zaplatiť. Po 

dohode s UK plánuje Komisia na bilaterálnej úrovni pristupovať ku každému členskému 

štátu individuálne podľa okolností daného prípadu. Z tohto dôvodu očakávame výzvu na 

zaplatenie úrokov z omeškania súvisiacich s podmienenou platbou istiny (277 mil. eur) 

najskôr v roku 2023. 

 

31. Prosím uveďte, či a v akom počte návrh rozpočtu predpokladá v rokoch 2023 až 2025 

dodanie viacúčelových taktických lietadiel. 

 

Uvedená informácia patrí medzi klasifikované údaje podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o 

ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

32. Vysvetlite prosím pri Železniciach SR očakávanú nezmenenú úroveň mzdových 

výdavkov v rokoch 2023 až 2025 vzhľadom na silnejúce tlaky na zvyšovanie miezd 

v kontexte vysokej miery inflácie. (Prílohová časť k návrhu rozpočtu verejnej správy na 

roky 2023 až 2025, strana 22). 

 

Stabilizácia úrovne mzdových nákladov ŽSR je jedným z odporúčaní auditu ŽSR, ktorý 

identifikoval priestor na optimalizáciu zamestnanosti efektívnejšou alokáciou 

zamestnancov a automatizáciou riadenia. 

 

33. Vysvetlite prosím pri Železniciach SR očakávanú úroveň výdavkov na tovary a služby 

v rokoch 2023 až 2025 vzhľadom na vysokú mieru inflácie. (Prílohová časť k návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, strana 22). 

 

V oblasti výdavkov na tovary a služby v predmetnom rozpočtovom období sú zohľadnené 

zvýšené zdroje z dotácie na zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry. Pre 

rok 2023 sú zvýšené zdroje pre ŽSR vo výške 90,0 mil. eur účelovo poskytnuté na 

kompenzáciu zvýšených cien energií.   

 

34. Vysvetlite prosím pri Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. nezmenenú úroveň 

mzdových výdavkov v rokoch 2023 až 2025 vzhľadom na silnejúce tlaky na zvyšovanie 

miezd v kontexte vysokej miery inflácie. (Prílohová časť k návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2023 až 2025, strana 23). 
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Osobné výdavky pre ŽSSK na roky 2023 až 2025 nadväzujú na schválený rozpočtový 

rámec na roky 2022 až 2024. Zvýšené zdroje z dotácie na zabezpečenie dopravných 

služieb vo verejnom záujme sú zohľadnené prioritne v oblasti výdavkov na tovary a 

služby v predmetnom rozpočtovom období. 

 

35. Vysvetlite prosím pri Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. očakávanú úroveň 

výdavkov na tovary a služby v rokoch 2023 až 2025 vzhľadom na vysokú mieru inflácie. 

(Prílohová časť k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, strana 23). 

 

V oblasti výdavkov na tovary a služby v predmetnom rozpočtovom období sú zohľadnené 

zvýšené zdroje z dotácie na zabezpečenie dopravných služieb vo verejnom záujme. Pre 

rok 2023 sú zvýšené zdroje pre ŽSSK vo výške 50,0 mil. eur účelovo poskytnuté na 

kompenzáciu zvýšených cien energií.  

 

36. Vysvetlite prosím pri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. očakávanú úroveň výdavkov 

na tovary a služby v rokoch 2023 až 2025 vzhľadom na vysokú mieru inflácie. (Prílohová 

časť k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, strana 24). 

 

Výdavky na tovary a služby v predmetnom rozpočtovom období vyplývajú z  

disponibilných zdrojov NDS po zohľadnení zvýšených osobných výdavkov 

nadväzujúcich na plánovaný nárast počtu zamestnancov po dokončení nových cestných 

úsekov. 

 

37. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles výdavkov RTVS na tovary a služby 

z odhadovaných 103 mil. eur v roku 2022 na 79 mil. eur v rokoch 2023 až 2025. 

 

Očakávané výdavky RTVS v roku 2022 na tovary a služby vychádzali v čase spracovania 

OS z podkladu subjektu a zohľadňujú najmä použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

z predchádzajúcich rokov a zároveň aj výdavky na projekty realizované zo zdrojov EÚ a 

spolufinancovania spolu v sume 11,2 mil. eur. Návrh rozpočtu vo výdavkovej časti tieto 

zdroje neobsahuje, len výdavky z vlastných zdrojov RTVS a z prostriedkov štátneho 

rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. 

 

38. Uveďte prosím s akými legislatívnymi alebo inými opatreniami počíta NRVS po roku 

2023 v rámci osobných výdavkov obcí a VÚC. Sú tieto úpravy zaznamenané v bilanciách 

obcí/VÚC alebo sú súčasťou rezervy štátneho rozpočtu? 

 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 v rámci osobných výdavkov obcí a 

VÚC zahŕňa v súčasnosti platnú právnu úpravu vrátane valorizácie  platov v zmysle 

Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie od 1.1. 2023 do 31.8. 2024, 

pričom táto úprava je súčasťou bilancií obcí a VÚC. 
 

EÚ fondy 
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39. Prosím uveďte či návrh rozpočtu predpokladá vyčerpanie alokovaných zdrojov EŠIF z 3. 

programového obdobia 2014 – 2020 v plnej výške do konca roka 2023. Ak nie, aká časť 

zdrojov nebude vyčerpaná?  

 

Pre programy EŠIF z 3. programového obdobia 2014-2020 sú v roku 2023 narozpočtované 

prostriedky jednotlivým rezortom do 100% alokácie zohľadňujúc viazané prostriedky v 

zmysle §8 z roku 2022. 

 

40. Sú prostriedky z programu REACT-EU rozpočtované v rámci 3. programového obdobia, 

resp. počíta NRVS 2023 -2025 s čerpaním týchto prostriedkov ? Ak áno, uveďte prosím 

objemy čerpania predpokladané v jednotlivých rokoch? 

 

V rámci programov EŠIF z 3. programového obdobia 2014-2020 sú prostriedky REACT 

narozpočtované v jednotlivých kapitolách na základe odhadov očakávaných výdavkov do 

100% alokácie zohľadňujúc viazané prostriedky z roku 2022 v zmysle §8, do roku 2023 

nasledovne: EÚ prostriedky 266,2 mil. eur, prostriedky spolufinancovania zo ŠR 1,9 mil. 

eur 

 

41. Rezerva na ďalšie výdavky súvisiace s financovaním spoločných programov (hlavná 

kniha, strana 166, tabuľka 120) je rozpočtovaná o objeme 155 mil. eur v roku 2023, 238 

mil. eur v roku 2024 a 215 mil. eur v roku 2025. Zdôvodnite prosím veľkosť rezerv. 

Očakáva sa vysporiadanie korekcií v týchto objemoch v roku 2023 a aj 2024 a 2025? 

 

Uvedené sumy slúžia na celkové vysporiadanie korekcií. Doteraz známe vysporiadanie 

korekcií sa očakáva k 31.5.2022 nasledovne:  

Rok 2023: 144,7 mil. EUR  

Rok 2024: 83,4 mil. EUR 

Rok 2025: 60,0 mil. EUR. 

 

42. V rámci modifikujúcich položiek sa v rámci položky „Očistenie vplyvu príjmov PJ za 

prostriedky EÚ z úhrady korekcií“ rozpočtujú sumy 121 mil. eur v roku 2023, 38 mil. eur 

v roku 2024 a 50 mil. eur v roku 2025. Prosím uveďte, na základe akých predpokladov 

boli stanovené tieto hodnoty a v ktorých subjektoch sa v návrhu rozpočtu predpokladá, 

že hotovostne tieto korekcie uhradia (uveďte prosím sumu za príslušný subjekt 

a zaznamenanie v EKRK). 

 

Modifikujúci faktor vychádza z predpokladu vysporiadania korekcií uvedených v 

predchádzajúcej odpovedi za zdroj EÚ, kedy v dôsledku úhrady korekcií a následnej 

úhrady SŽP do príjmov ŠR by došlo k dvojitému dopadu na ŠR. Príjmy sa očakávajú v 

rezortoch, v rámci ktorých dôjde k úhrade nezrovnalostí podľa prílohy. 

 

Hrubý dlh verejnej správy 
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43. Rozdeľte prosím prijaté úvery a splátky istín obcí a VÚC uvedené v prílohe č. 1 návrhu 

rozpočtu na tie od sektora verejnej správy (napríklad ŠFRB, ŠFA) a tie od subjektov mimo 

sektora verejnej správy. 

 

Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 za subjekty územnej samosprávy vyjadruje 

predikciu MF SR o vývoji ich rozpočtového hospodárenia v nasledujúcich troch rokoch. 

Ide o odhad vývoja budúcich príjmov a výdavkov územnej samosprávy prioritne s cieľom 

zadefinovať očakávané saldo ich rozpočtového hospodárenia v rámci celkového salda 

rozpočtu verejnej správy. Vychádzajúc z toho MF SR zostavuje predikciu príjmov a 

výdavkov subjektov územnej samosprávy na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie. 

 

Limit verejných výdavkov 

 

44. MF SR listom zo dňa 8. júla 2022 požiadalo o úpravu znenia metodiky limitu verejných 

výdavkov a odoslalo RRZ pripomienky. RRZ následne dňa 12. júla 2022 odoslala MF SR 

návrh na zmenu metodiky zohľadnením všetkých pripomienok vrátane zdôvodnenia 

úprav. Vzhľadom na to, že od uvedeného dátumu nedošlo k žiadnemu rokovaniu medzi 

MF SR a RRZ a skutočnosť, že limity verejných výdavkov sa majú prvýkrát vypočítať pre 

roky 2023 až 2025, prosím uveďte plánované kroky MF SR v tejto oblasti. 

 

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy upravuje povinnosť pripraviť 

rozpočet na roky 2023-2025 v súlade s limitom verejných výdavkov, vypočítaným Radou 

pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zatiaľ však nedošlo k dohode na metodike výpočtu 

medzi RRZ a MF SR, a tak limit verejných výdavkov nebol zverejnený a schválený v NR 

SR. Rozpočet verejnej správy na budúci rok sa tak riadi usmerneniami Európskej komisie, 

ktorá nepožaduje aktívne ozdravenie verejných financií v roku 2023. Naopak, je žiadúce 

prijímať opatrenia vlády kompenzujúce rast cien energií, ktoré by mali byť cielené a 

jednorazové, aby nedochádzalo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti. Podpora 

ekonomiky a rastu by sa mala udiať cez zvyšovanie investícií. 

Zároveň RRZ konštatuje, že od 12. júla 2022 nedošlo k žiadnemu rokovaniu medzi MF SR 

a RRZ. Rokovanie k metodike LVV sa uskutočnilo 14. júla 2022 na Ministerstve financií 

SR za účasti p. premiéra, predsedu RRZ, podpredsedu a ministra financií, ako aj ďalších 

zástupcov z RRZ a MF SR. Na uvedenom stretnutí sa diskutovali aj nedoriešené okruhy 

metodiky LVV a záverom bolo, že po doriešení pripomienok iných členov vlády budú 

doriešené aj pripomienky uplatnené zo strany MF SR. Ministerstvo financií nedostalo 

žiadnu informáciu, či zo strany RRZ boli doriešené pripomienky s členom vlády. 

 

• Otázky RRZ odoslané 28. októbra 2022 (odpovede MF SR z 30. októbra 2022)2 

 

 
2  V texte sú uvedené aj pôvodné otázky RRZ a odpovede MF SR, na ktoré nadväzujú dodatočné otázky RRZ. 
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45. Príjmy SIH sa v rokoch 2023 až 2025 rozpočtujú každoročne v sume necelých 85 mil. eur, 

z čoho približne 9 mil. eur sú tržby a 75,5 mil. sú iné nedaňové príjmy (EKRK 290). 

Prosím špecifikujte, o aké iné nedaňové príjmy ide (v skutočnosti za rok 2021 boli iné 

nedaňové príjmy subjektu SIH v sume nižšej ako 1 mil. eur). 

 

Použité údaje za SIH vychádzajú z poslednej známej skutočnosti z podkladov ŠÚ 

SR v rámci jarnej notifikácie 2022 za skutočnosť roku 2021, kde v zmysle 

klasifikácie ESA 2010 boli vykázané tieto príjmy v rámci D.7r.  

 

Tabuľka 21 v HK uvádza 75,5 mil. eur na transferoch v súlade so ŠÚ SR. Iné 

nedaňové príjmy na použitej podpoložke EKRK vstupujú podľa prevodového 

mostíka rovnako do  D.7r. 

 

Z podkladov ŠÚ SR z jarnej notifikácie vyplýva, že uvedený príjem SIH bol v roku 2021 

zaznamenaný na položke D.73R, ktorá sa konsoliduje z dôvodu, že išlo o prijatý transfer 

zo štátneho rozpočtu (EKRK 312001). Majú príjmy SIH zahrnuté v návrhu rozpočtu na 

roky 2023 až 2025 nejakú protistranu na strane výdavkov iného subjektu? Ak áno, prosím 

špecifikujte, o aký subjekt ide a na akej EKRK sú tieto výdavky zaznamenané. 

 

Nie, ide len o zahrnutie subjektu kvôli saldu, príjmom a výdavkom z poslednej platnej 

skutočnosti podobne ako pri ostatných ESA 2010 inputoch. 

 

46. Súčasťou rezervy na riešenie vplyvov legislatívnych zmien (hlavná kniha, str. 166, odsek 

pod tabuľkou 120) sú aj prostriedky určené na legislatívne návrhy v pripomienkovom 

konaní. Prosím uveďte, o aké návrhy ide. Táto rezerva rovnako zahŕňa aj očakávané 

výdavky na reformu súdnej mapy. S akou úrovňou výdavkov sa v jednotlivých rokoch 

uvažuje?  

 

Jedná sa o návrhy legislatívnych zmien, pri ktorých Ministerstvo financií SR 

identifikovalo nekryté negatívne vplyvy na štátny rozpočet, pričom sa ich výška v 

jednotlivých prípadoch mení v závislosti od štádia legislatívneho procesu alebo 

ju Ministerstvo financií SR rozporuje.  

 

Prosím špecifikujte, s akou očakávanou úrovňou výdavkov sa uvažuje na reformu súdnej 

mapy v jednotlivých rokoch. 

 

Odpoveď na žiadosť MF SR nie je možné zverejňovať. 

 

47. Podľa emisného plánu dlhu (dátový súbor KŠD) by akruálne náklady ARDAL na zdroje 

Štátnej pokladnice mali vzhľadom na prognózovaný rast úrokových sadzieb dosiahnuť 

261 mil. eur v roku 2023, 306 mil. eur v roku 2024 a 315 mil. eur v roku 2025. Keďže ide o 

úročenie zdrojov, ktoré má ARDAL k dispozícii v rámci refinančného systému Štátnej 

pokladnice, prosím zdôvodnite prečo sa nárast nákladov ARDAL nepremieta v návrhu 
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rozpočtu aj do zvýšenia úrokových výnosov subjektov, ktoré majú zostatky v Štátnej 

pokladnici (keďže v drvivej väčšine ide o subjekty verejnej správy). 

 

Rozpočtované úrokové príjmy ostatných subjektov verejnej správy boli zostavené na 

základe ich podkladov. K rozpočtovaniu úrokových príjmov pristupujú subjekty 

konzervatívne a prípadné pozitívne riziko premietnu, keď sa vývoj potvrdí. 

 

48. Vo výkaze FIN 1-12 bolo na podpoložke ekonomickej klasifikácie 292009 (ostatné 

nedaňové príjmy z odvodu), druhová klasifikácia 21 (príjmy a výdavky rozpočtových 

organizácií), kapitola Všeobecná pokladničná správa, zaznamenané v mesiaci august 

2022 medzimesačné navýšenie plnenia o 157 mil. eur na úroveň 166 mil. eur. Vzhľadom 

na historickú úroveň plnenia na tejto položke (koncoročná úroveň medzi rokmi 2008 a 

2021 nikdy nepresiahla 100 mil. eur) ide o neobvykle výrazný nárast. Môžete prosím 

uviesť najvýraznejšie transakcie, ktoré prispeli k tomuto nárastu? Ktoré subjekty alebo 

podniky realizovali túto úhradu? 

 

Na vyššie plnenie iných nedaňových príjmov má pozitívny vplyv vyššie očakávané 

plnenie príjmov zo zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2021, pričom najvyšší 

podiel na tejto sume majú finančné prostriedky odvedené kapitolami štátneho rozpočtu 

(MPSVR SR, MF SR, MO SR, MZ SR a MDV SR). 


