Otázky k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023

Otázky pre Ministerstvo financií SR k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023
•

Otázky1 RRZ odoslané 19. októbra 2020 (odpovede MF SR zo 26. októbra 2020)

Dodatočné dátové požiadavky
1.

Žiadame Vás o zaslanie predpokladov o hotovostnom čerpaní ako aj akrualizáciu pre
kapitálové výdavky ministerstva obrany (2020 – odhad a 2021-2023 – návrh rozpočtu).
Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 sa predpokladá v sume 546 mil. eur.
Konkrétne položky uvádzané v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej
správy sú v OS2020 len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov,
pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších
úprav.
V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 sú plánované kapitálové výdavky
pre MO SR (vrátane kapitálových výdavkov vo VPS) na rok 2021 v sume 463 mil. eur, na
rok 2022 v sume 610 mil. eur a na rok 2023 v sume 646 mil. eur. Informácia o skutočných
dodávkach (ESA výdavky) patrí medzi klasifikované údaje podľa zákona č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiadame Vás o zaslanie predpokladov o platbách za dostupnosť všetkých PPP projektov
(R1, D4/R7, väznica Rimavská Sobota, prípadne ďalšie nové projekt) v rokoch 2020-2023,
vyčíslené v eurách.
v eurách

2020 R

2020 OS

2021 N

2022 N

2023 N

Spolu

150 295 054

149 251 000

184 537 236

188 059 306

196 654 961

Väznica
Rimavská-Sobota

0

0

0

2 500 000

10 000 000

Platba za
dostupnosť R1

128 044 054

127 000 000

129 049 146

129 599 428

130 149 554

Platba za
dostupnosť
D4/R7

22 251 000

22 251 000

55 488 090

55 959 878

56 505 407

3. Žiadame Vás o zaslanie predpokladov o modifikujúcich faktoroch ovplyvňujúcich
hotovostný schodok štátneho rozpočtu (2020 – rozpočet, 2020 – odhad a 2021-2023 –
návrh rozpočtu). Ide o faktory, ktoré predstavujú najmä rozdiel medzi rozpočtovaním na
hotovostnom a na akruálnom princípe (metodika ESA 2010). Prosíme o taxatívne
vymenovanie a vyčíslenie v eurách všetkých modifikujúcich faktorov.
Modifikujúce faktory ŠR, v eurách
1

2020 R

2020 OS

2021 N

2022 N

2023 N

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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Spolu

1 249 095 591

1 424 072 535

1 088 409 836

95 473 364

-125 793 451

Saldo rozp. operácíí ŠFA bez FO

414 818 000

795 785 919

70 201 000

81 892 000

84 241 000

Vplyv časového rozlíšenie platených úrokov

125 114 614

-30 784 441

102 694 242

48 308 304

120 867 834

Časové rozlíšenie daňových príjmov

276 885 000

149 603 000

631 884 000

415 113 000

611 510 000

Zamestnanecká prémia+daňový bonus

-371 323 000

-368 831 000

-384 110 000

-396 138 000

-407 826 000

0

90 163 713

-5 788 000

-5 788 000

-5 788 000

-5 788 000

-5 788 000

-2 362 326

-2 362 326

-2 362 326

Medziročná zmena stavu pohľadávok EÚ
Akruálna alikvótna časť úhrady DPH v rámci PPP R1 (r.2011)
Výlúčenie platby koncesionárovi na DPH pri D4/R7 (r.2020)

70 869 793

Akruálna alikv. časť úhrady DPH PPP D4/R7 (1/30) (r.2020)

-2 362 326

Výlúčenie platby koncesionárovi na DPH pri D4/R7 (r.2021)

131 041 192

Akruálna alikv. časť úhrady DPH PPP D4/R7 (1/30) (r.2021)

-4 368 040

-4 368 040

-4 368 040

Samostatné účty rozpočtových organizácií štátu
Pohľadávky na nákup tovaru (MO SR)

21 497 263

-31 700 048

30 299 600

34 927 546

32 704 223

473 128 714

436 821 925

168 057 336

-100 623 120

-574 557 142

Hazardné hry - licencie - akrualizácia

-4 510 000

400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Akrualizácia licencií UMTS

19 273 000

19 273 000

19 270 000

19 112 000

14 385 000

Superdividendy
Korekcie EÚ
Očist. vplyvu príjmov PJ za prostr. EÚ z uhrad. korekcií

-170 479 000
0

-244 800 000

300 000 000

94 900 000

Debitum

-109 000 000

TPS - splat. st. dlhu (celkom 450M€) (FO)

305 000 000

Zelená energia - hospodárenie

23 000 000

Rizikové záruky - Eximbanka

-173 000 000

MZ SR - oddlžovanie

575 000 000

Finančná zábezpeka OLAF (čínsky tovar) (FO)

326 190 832

Vývoj verejných financií v roku 2020
4. Tabuľka 3 v hlavnej knihe popisujúca rozdiely príjmových a výdavkových položiek oproti
schválenému rozpočtu nie je úplná. Celkový pokles príjmov -1078 mil. eur nezodpovedá
súčtu rozdielov v jednotlivých faktoroch (vplyv COVID-19, vplyv nekrytých titulov,
prostr. EÚ a spolufin., nerozp. tituly ESA 2010), ktorý je -1033 mil. eur. Rovnako vo
výdavkoch, celkový negatívny vplyv 7114 mil. eur je vyšší o 2114 mil. eur oproti súčtu
negatívnych vplyvov pre jednotlivé faktory, ktorý dosahuje 5000 mil. eur. Prosím, uveďte
vecné tituly, ktoré prispievajú k zmene deficitu oproti rozpočtu, či už na strane príjmov
alebo výdavkov, a nie sú zahrnuté vo faktoroch uvedených v tabuľke. Prosíme
o taxatívne vymenovanie a vyčíslenie v mil. eur všetkých týchto chýbajúcich titulov.
Tabuľka č. 3 prezentuje v prvom stĺpci celkové zmeny jednotlivých položiek príjmov
a výdavkov. Cieľom novely zákona štátneho rozpočte na rok 2020 bolo riešiť
zabezpečenie výdavkov potrebných v súvislosti s ochorením COVID–19 a zároveň sa
zabezpečilo dofinancovanie nekrytých potrieb jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
Pre prehľadnejšie zobrazenie bol pridaný ďalší stĺpec, ktorý zachytáva vplyv EÚ
prostriedkov a spolufinancovania na príjmy a jednotlivé položky výdavkov rozpočtu
verejnej správy. Posledný stĺpec prezentuje inputy v zmysle metodiky ESA 2010, ktoré
neboli zahrnuté v schválenom rozpočte. Opis vplyvov je uvedené v Boxe 1. Cieľom týchto
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doplnených stĺpcov (COVID, nekryté tituly, ESA) nemal za úlohu vyčerpávajúce vysvetliť
všetky zmeny oproti schválenému rozpočtu. Text v časti 2.1. Aktuálny vývoj verejných
financií v roku 2020 je aj takto štruktúrovaný a pri každej kategórii príjmov aj výdavkov
sú v poslednej časti uvedené najvýznamnejšie zmeny vývoja (reziduál).
5. Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladal jednorazové hotovostné príjmy z udelenia
licencií v oblasti hazardných hier vo výške 16 mil. eur. Prosím uveďte, či už došlo
k zaznamenaniu týchto príjmov a v akej výške (vrátane zaznamenania podľa EKRK).
Uveďte prosím aj odhadované príjmy za celý rok 2020.
Jednorazové hotovostné príjmy z udelenia licencií v oblasti hazardných hier boli na rok
2020 rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa na podpoložke EKRK
221004 Ostatné poplatky v sume 16 mil. eur. Podľa informácií od Úradu pre reguláciu
hazardných hier už došlo k zaznamenaniu týchto príjmov na podpoložke EKRK 221004
v sume 5 mil. eur, pričom príjmy za celý rok 2020 sú odhadované v rovnakej sume.
6. Detailne opíšte prosím spôsob odhadu prijatých riadnych dividend v roku 2020 od
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vo výške 169 153 tis. eur.
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 k 31.12.2018 resp.
k 31.7.2019, a po zohľadnení podielu SPP, maximálna možná výška prijatých dividend od
dcérskych spoločností v roku 2019 môže tvoriť maximálne 261 560 tis. eur. Po zarátaní
prevádzkovej straty SPP v roku 2019 (-104 141 tis. eur), hospodárskeho výsledku
z finančnej činnosti (-3 148 tis. eur) a zaplatenej dani z príjmov (12 162 tis. eur) RRZ
odhaduje zisk po zdanení z riadnej činnosti spoločnosti SPP v roku 2019 vo výške
142 109 tis. eur.
Výška odhadovaných dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. na
rok 2020 vychádza z podkladov zasielaných kapitolou MH SR v rámci mesačného
monitoringu plnenia príjmov a čerpania výdavkov. Pokiaľ ide o očakávanú skutočnosť
roku 2020 uvádzame, že konkrétne položky sú len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych
dostupných údajov, pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa
vykonávaných ďalších úprav.
7. V roku 2020 sa neočakáva príjem z dividend od spoločnosti Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s. Spoločnosť však dlhodobo vypláca dividendy minimálne vo výške
50 000 tis. eur. Z akých dôvodov sa očakáva výpadok riadnych dividend v roku 2020?
Z podkladov spoločnosti SEPS z augusta t. r. vyplýva, že v roku 2020 bolo pôvodne
plánované vyplatiť dividendy zo zisku za rok 2019 vo výške 44,7 mil. eur. Akcionár na
základe svojho rozhodnutia na Valnom zhromaždení dňa 16.6.2020 ponechal celý zisk z
roku 2019 vo výške 69,3 mil. eur v nerozdelenom zisku. Akcionár neuvažuje s vyplatením
dividend v roku 2020.
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8. Prosím zdôvodnite očakávaný nárast výdavkov na leteckú dopravu v roku 2020
z rozpočtovaných 6 mil. eur na odhadovaných 48 mil. eur (hlavná kniha, strana 89,
tabuľka 56).
Nárast výdavkov na leteckú dopravu v očakávanej skutočnosti roku 2020 je z dôvodu
zvýšenia výdavkov na projekt bezpečnostná ochrana letísk v sume 4,8 mil. eur a 37,2 mil.
eur na sanáciu výdavkov súvisiacich s Covid-19 v súlade s vládou schváleným návrhom
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní
príspevku v civilnom letectve. Výdavky na leteckú dopravu sú v očakávanej skutočnosti
len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roka
2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonaných ďalších úprav.
9. Prosím uveďte dôvody odhadovaného nárastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť
v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom (hlavná kniha, strana 102, prvé dva riadky tabuľky
67). Zároveň prosím rozdeľte príspevky vysvetľujúce rozdiely na vplyv NPC scenára
a jednotlivých opatrení prijatých na rok 2020. Podobný popis rozdielov bol uvedený za
rok 2019 v Rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 (hlavná kniha, strany 111 a 112).
Pri tvorbe OS 2020 sa vychádzalo z údajov, ktoré boli výsledkom rokovaní medzi
rezortom MZ SR, MF SR a UHP, aby sa stanovili celkové očakávané výdavky VZP aj
s odhadovaným dopadom pandémie Covid-19 (tzv. báza). Vplyv na zmeny mali rôzne
tituly ako napr. nárast dobehu zmlúv, nižšie úspory, rast výdavkov v dôsledku pandémie
Covid-19 a neplánované zmeny politík.
Zmeny výdavkov voči roku 2019 - VZP - bez zmien politík (v mil. eur)
č.

2020 R

2020 OS

rozdiel

232

315

83

35

35

0

35

35

0

144

174

30

2 Automat lekári ÚZS

32

39

7

3 Automat ostatní ÚZS + MM*

48

58

10

4 Nezdravotnícki zamestnanci

19

23

4

5 Ambulantní zdravotnícki zamestnanci

40

48

8

6

7

1

15

68

53

15

26

11

-

42

42

8 Starnutie

28

28

0

9 Lieky (nárast chorobnosti)

10

10

0

2020 R

2020 OS

rozdiel

-147

-70

77

-2

0

2

Spolu
Nemzdové
1 Nemzdové bez liekov (o CPI)
Mzdové

6 Záchranári
Iné výdavky VZP
7 Správa ZP, príspevky na UDZS, OS ZZS, NCZI, iné úhrady
FO a iné výdavky ZP

Opatrenia – úspory VZP voči roku 2019
č.

mil. eur
Spolu
22 Ústavná ZS
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Zníženie počtu odvrátiteľných hospitalizácií na úroveň V3

-2

0

2

0

0

0

0

0

0

-114

-48

66

24 Nákladová efektivita liekov

-8

0

8

25 Centrálny nákup liekov

-13

0

13

-1

0

1

23 Ambulatná ZS
Zníženie počtu návštev ŠAS
Lieky

26 Nadspotreba liekov
27 Podpora vstupu generík a biosimilárov

-3

-1

2

28 Medzinárodné porovnávanie cien liekov dvakrát ročne

-2

-2

0

29 Externé referencovanie
Poklesy úhrad za kategorizované lieky v priebehu 2019 (vstup biosimilárov a
30 generík, ext. Referencovanie, úhradové skupiny)

-2

0

2

-30

-30

0

-8

-5

3

31 Zmena úhradových skupín od 1.1.2020
32 eHealth

-30

0

30

-

-10

-10

-16

0

16

-10

-6

5

35 Referencovanie cien výkonov s ČR

0

0

0

36 Nadbytočné vyšetrenia

0

0

0

-10

-6

4

-10

-2

8

33 revízna činnosť (interakcie, duplicitné predpisovanie) *
34 Lieky na výnimky
SVLZ

37 Laboratórne vyšetrenia - úhrady
Zdravotnícke pomôcky
38 Centrálny nákup inkontinenčných pomôcok

-1

0

1

39 Inkontinenčné pomôcky - zavedenie základného funkčného typu

-5

0

5

40 Rozšírenie medzinárodného porovnávania cien

-4

-2

2

0

0

0

0

0

0

-12

-15

-3

-8

-11

-3

-4

-4

0

2020 R

2020 OS

rozdiel

0

-104

-104

44 Covid-19 - epidemiologická ambulancia (20 amb. na SR)

-

2

2

45 Covid-19 - nepoistené osoby

-

0,4

0,4

46 Covid-19 - dopravná zdravotná služba

-

1

1

47 Covid-19 - mobilné odberové miesto formou výjazdovej služby

-

3

3

48 Covid-19 - odber biologického materiálu

-

4

4

49 Covid-19 - úhrada za rýchlotest

-

0,1

0,1

50 Covid-19 - úhrada za test v súkromných laboratóriách

-

4

4

51 Covid-19 pokles - ŠAS

-

-49

-49

52 Covid-19 pokles - lieky

-

-9

-9

Štandardné postupy
41 Pôrodníctvo - menej tehotenských vyšetrení a cisárskych rezov
VšZP
42 Revízna činnosť, sprísnenie nepriamych revízii
43 Zefektívnenie prevádzky
*Úspora mala vyplývať z eHealth, ale čiastočne beží aj bez kompletného spustenia eHealth

Nové očakávané VZP zmeny v 2020
č.

mil. eur
Spolu
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53 Covid-19 pokles - SVLZ

-

-52

-52

54 Covid-19 pokles - ŠZM (pokles hospitalizácii)

-

-7

-7

55 Zmeny neplánované v rozpočte - ostatné

0

14

14

56 dopravná zdravotná služba

-

8

8

57 výdavky na lieky pre pacientov deti so svalovou atrofiou

-

6

6

Zdroj: UHP

10. Prosím, zdôvodnite očakávanú úroveň výdavkov služobného úradu MPRV v roku 2020
vo výške 36 mil. eur, ktorá je pod čerpaním 46 mil. eur zaznamenaným v rokoch 2018
a 2019 ako aj pod hodnotami 49 mil. eur rozpočtovanými na roky 2021 až 2023 (hlavná
kniha, strana 115, tabuľka 75).
V očakávanej skutočnosti sú zohľadnené predpokladané refundácie z EÚ zdrojov.
Konkrétne položky uvádzané v očakávanej skutočnosti sú len indikatívne a vychádzajú z
aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roku 2020 budú priebežne
aktualizované podľa vykonávaných ďalších úprav. K medziročnému rastu dochádza z
dôvodu rozpočtovania priorít rezortu na úrade MPRV SR, ktoré sa v priebehu roka budú
uvoľňovať na jednotlivé organizácie rezortu.
11. Prosím, zdôvodnite očakávanú úroveň výdavkov na ochranu verejného poriadku a
bezpečnosti v roku 2020 vo výške 683 mil. eur, ktorá je pod čerpaním 814 mil. eur
zaznamenaným v roku 2019 ako aj pod hodnotou 841 mil. eur rozpočtovanou na rok 2021
(hlavná kniha, strana 118, tabuľka 78).
Konkrétne položky uvádzané v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej
správy sú v OS2020 len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov,
pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších
úprav.
Medziročný pokles očakávanej skutočnosti v roku 2020 spôsobilo, že bola zostavená na
základe aktuálneho čerpania výdavkov v čase vypracovania očakávanej skutočnosti do
návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. Dôvodom boli aj vnútorné presuny výdavkov medzi
jednotlivými programami v rámci kapitoly.
12. Tabuľka 109 v hlavnej knihe popisujúca štruktúru ostatných výdavkov kapitoly VPS nie
je úplná. Celková úroveň výdavkov uvedená pre OS 2020 je vo výške 1822 mil. eur, kým
súčet vplyvov všetkých uvedených položiek je 173 mil. eur. Prosím, uveďte vecné tituly,
ktoré sú zahrnuté v celkovej úrovni výdavkov a nie sú menované medzi položkami
v tabuľke. Prosíme o taxatívne vymenovanie a vyčíslenie v tis. eur všetkých týchto
chýbajúcich titulov.
V rámci očakávanej skutočnosti OS 2020 sú okrem uvedených položiek v celkovej sume
173 mil. eur zahrnuté aj výdavky rozpočtované zákonom č. 217/2020 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 na novovytvorené
výdavkové tituly z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 a výdavky na finančné krytie
uznesení prijatých vládou SR v roku 2020 v celkovom objeme 1 649 171 tis. eur.
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13. V roku 2020 sa odhaduje výrazný nárast výdavkov na podporu podnikania
a reštrukturalizáciu priemyselných odvetví v porovnaní s rozpočtom (hlavná kniha,
strana 149, tabuľka 114). Prosím uveďte dôvody nárastu vrátane príspevkov hlavných
faktorov.
V rámci reštrukturalizácie priemyselných odvetví je nárast spôsobený najmä z dôvodu,
že v očakávanej skutočnosti roku 2020 sú započítané aj výdavky na úhradu historického
dlhu (TPS).
Pri podpore podnikania je nárast očakávaných výdavkov roku 2020 spôsobený najmä
vyššími očakávanými výdavkami EÚ a spolufinancovania v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra, výdavkami na podporu podnikateľov - dotácie na nájomné
pre podniky a výdavkami na podporu investície Jaguar Land Rover podľa uznesenia vlády
SR č. 683/2015, pričom v roku 2021 je rozpočtovaná posledná nižšia splátka podpory.
Pokiaľ ide o očakávanú skutočnosť roku 2020 uvádzame, že konkrétne položky sú len
indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roku 2020
budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších úprav.
14. Aký je dôvod odhadovaného nárastu výdavkov na regionálny rozvoj v roku 2020
z rozpočtovanej sumy 19 mil. eur na 60 mil. eur (hlavná kniha, strana 155, tabuľka 118)?
Odhadovaný nárast výdavkov na regionálny rozvoj v roku 2020 vychádza zo schválenej
Novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 (Zákon č. 217/2020 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020). Dôvodom je nový
prístup vlády k podpore a rozvoju regiónov, ktorý bol deklarovaný v programovom
vyhlásení vlády. Konkrétne položky uvádzané v každej kapitole štátneho rozpočtu a
subjekte verejnej správy sú v OS2020 len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych
dostupných údajov, pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa
vykonávaných ďalších úprav.
15. Prosím zdôvodnite predpokladaný nárast záväzkov zdravotníckych zariadení o 21 mil.
eur v odhade na rok 2020. Záväzky vybraných nemocníc (13 príspevkových organizácií
štátu) vzrástli počas prvých 7 mesiacov roku 2020 o takmer 100 mil. eur (vrátane
záväzkov voči Sociálnej poisťovni). Akým spôsobom sa predpokladá prudké zníženie
záväzkov do konca roku 2020? Uvažuje sa v priebehu roku 2020 s oddlžením
zdravotníckych zariadení (prípadne uveďte prosím aj sumu oddlženia)?
Predpokladaný nárast záväzkov zdravotníckych zariadení o 21 mil. eur v odhade na rok
2020 vychádzal z dostupných informácií v čase spracovania OS2020 vrátane
zohľadnenia oddlženia, ktoré prebehlo v januári 2020. Finálna bilancia zdravotníckych
zariadení bude známa až z koncoročných finančných výkazov. Konkrétne položky EKRK
v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy sú v OS2020 len
indikatívne, keďže do konca roku 2020 je ešte možné vykonávať ich ďalšie úpravy.
Vedenie ministerstva zdravotníctva už v roku 2020 aktívne manažuje jednotlivé
zdravotnícke zariadenia.
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V rámci novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 MF SR vyčlenilo finančné
prostriedky aj na dofinancovanie sektora.
16. S akou sumou vynaložených výdavkov štátneho rozpočtu z minulých rokov (zdroj 13)
uvažuje odhad salda na rok 2020? Uveďte prosím sumu prostriedkov presunutých do
roku 2020, ako aj predpoklad ich použitia v roku 2020 podľa 2020 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.
Suma prostriedkov presunutých do roku 2020 je nasledovná:
ŠR (600)
spolu

ŠR (700)

54 104 155

v eur
Spolufinancovanie

EU

676 613 156

2 545 768 756

507 159 186

Suma prostriedkov uvoľnených do kapitol v roku 2020 započítaná v OS 2020:

600
700
spolu

ŠR

EU

v eur
Spolufinancovanie

6 786 045

1 397 428 164

313 186 589

610 693 010
617 479 054

887 676 820
2 285 104 984

148 245 097
461 431 686

OS 2020 predpokladá, že v približne rovnakej sume ako sa do kapitol uvoľnili finančné
prostriedky sa aj v rovnakej sume zaviažu a presunú do ďalšieho roka.
17. Vychádzajúc z odhadu salda na rok 2020, akú sumu výdavkov viazaných podľa §8 zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy budú mať v roku 2021 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 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré kapitola štátneho
rozpočtu použije v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa predkladá najneskôr do 10.
novembra. Sumár týchto prostriedkov predstavuje taký objem výdavkov, ktorý výraznou
mierou ovplyvňuje celkové výsledky rozpočtového hospodárenia štátu bežného roka a
súčasne ovplyvňuje relácie verejného rozpočtu aj v nasledujúcom roku. Viazanie príjmov
EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR a z rozpočtu EÚ rozpočtové kapitoly
potvrdzujú v termíne do 10. decembra 2020.
18. Prosím uveďte na základe akých predpokladov očakávate nedaňové príjmy obcí v roku
2020 vo výške 550 mil. eur. Na základe RRZ dostupných informácií z výkazov FIN 1,
dosiahol výnos nedaňových príjmov obcí k 30.6.2020 sumu 214 mil. eur, čo predstavuje
medziročný pokles vo výške 25,6 %.
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Výška očakávaných nedaňových príjmov obcí za rok 2020 uvedená v návrhu rozpočtu
vyjadruje predikciu MF SR, pričom oproti schválenému rozpočtu zohľadňuje možný
výpadok príjmov v čase pandémie o 40 mil. eur.
Zároveň upozorňujeme, že nie je možné priamo porovnávať výšku výnosu nedaňových
príjmov obcí vyčíslenú z finančných výkazov FIN 1-12 predložených k 30.6.2019 a k
30.6.2020, keďže k 30.6.2020 až 331 obcí využilo opatrenia vyplývajúce zo zákona č.
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a nepredložilo daný finančný
výkaz.
19. Prosím vysvetlite odhadovaný negatívny vplyv dotovania zelenej energie na saldo v roku
2020 vo výške 145 mil. eur (Návrh rozpočtového plánu, strana 15, graf 12). Uveďte prosím,
z ktorých príjmových a výdavkových položiek je táto suma zložená.
Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 obsahuje aj hotovostné výdavky na
zabezpečenie riešenia deficitu finančných prostriedkov v systéme TPS (dotácia zelenej
energie) v rámci ministerstva hospodárstva, z čoho výrazný objem sa považuje za
finančnú operáciu v zmysle ESA 2010 (splátka historického dlhu), teda vplyv na schodok
rozpočtu verejnej správy sa predpokladá vo výške 145 mil. eur.
20. Prosím uveďte, v akej výške boli výdavky na opatrenia, u ktorých sa predpokladá
financovanie z EÚ fondov (podpora nezamestnanosti, nájomné - Návrh rozpočtového
plánu, strana 17, tabuľka 6), vo výkazoch FIN-1 k 31.8.2020 zaznamenané so zdrojom EÚ.
K 31.8.2020 zatiaľ nedošlo k refundácii. Uvedená tabuľka zobrazuje nominálne hodnoty
jednotlivých opatrení bez refundácie prostriedkov EÚ. Najväčší objem refundácie sa
predpokladá, tak ako je uvedené v poznámke pod tabuľkou, pri podpore
nezamestnanosti ide spolu o EÚ zdroje v objeme 460 mil. eur a pri nájomnom o 165 mil.
eur. Celkový objem refundácií prostredníctvom EÚ prostriedkov sa predpokladá na
úrovni 726 mil. eur.
21. Na bankové záruky na pôžičky sa v roku 2020 plánuje poskytnúť 1,5 mld. eur. Uvažuje
rozpočet v rokoch 2021 až 2023 s tým, že časť pôžičiek sa nemusí splatiť, t.j. či je v salde
verejnej správy zahrnutý nejaký predpokladaný negatívny vplyv z ich nesplácania?
Nie.
Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023
22. 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 2021 až 2023 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
9
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rozpočtu verejnej správy. Vychádzajúc z toho MF SR zostavuje predikciu príjmov a
výdavkov subjektov územnej samosprávy na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie. Z tohto dôvodu nie je možné rozdeliť prijaté úvery a splátky istín
obcí a VÚC uvedené v návrhu rozpočtu na tie od sektora verejnej správy (napríklad
ŠFRB) a tie od subjektov mimo sektora verejnej správy.
Príjmy návrhu rozpočtu
23. Uvažuje návrh rozpočtu s príjmami z pripravovaného predaja 5G licencií? V prípade, že
áno, prosím uveďte sumy a ich zaznamenanie podľa EKRK.
V návrhu rozpočtu sa s príjmami z pripravovaného predaja 5G licencií neuvažuje.
24. Uveďte, či návrhu rozpočtu uvažuje s jednorazovými hotovostnými príjmami z udelenia
licencií v oblasti hazardných hier v rokoch 2021 až 2023. V prípade, že áno, prosím uveďte
sumy a ich zaznamenanie podľa EKRK.
V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa neuvažuje s jednorazovými
hotovostnými príjmami z udelenia licencií v oblasti hazardných hier.
25. Prosím vysvetlite dôvody nárastu rozpočtovaných kapitálových príjmov štátneho
rozpočtu v roku 2021 v porovnaní s rokmi 2018 až 2020. Uveďte prosím aj konkrétne, aký
majetok sa plánuje predať (najvýznamnejšie transakcie).
Kapitálové príjmy v návrhu štátneho rozpočtu v roku 2021 v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2020 naopak klesajú o 27,1 mil. eur. Najväčší vplyv na uvedený pokles
má zreálnenie rozpočtovania nedaňových príjmov (v tom kapitálových príjmov) MV SR
z dôvodu dlhoročného neplnenia.
26. Z akých predpokladov o cene a množstve vychádza návrh rozpočtu príjmov z predaja
emisných kvót EAU (2020 - očakávaná skutočnosť a 2021 až 2023 – návrh rozpočtu)?
Prehľad o očakávanom množstve, cene a príjmoch z predaja emisných kvót je uvedený
nižšie.

rok

Počet povoleniek
určených na predaj
na burze

Očakávaná
priemerná
cena
povoleniek/ tona

Očakávaný
hotovostný príjem

Očakávaný
príjem
v metodike ESA

OS 2020

9 963 500

23 eur

229 160 500

150 655 221

2021

7 767 357

18 eur

139 812 433

165 182 936

2022
2023

7 498 523
9 695 150

18 eur
18 eur

134 973 420
174 512 705

151 019 802
141 992 770

OS 2020 a návrh rozpočtu príjmov z predaja emisných kvót Environmentálneho fondu
na roky 2021 - 2023 sú spracované v metodike ESA 2010 a zohľadňujú odhadovaný pokles
priemernej ceny emisných kvót na európskej burze, spôsobený krízou v súvislosti
s COVID 19. Objemy obchodovaných kvót od roku 2021 zohľadňujú vplyv zriadenia
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Modernizačného fondu a s tým súvisiaci prevod 30% objemu emisných kvót do tohto
fondu. Množstvo obchodovaných kvót v rokoch 2021 a 2022 tiež zohľadňuje vplyv trhovej
stabilizačnej rezervy (MSR), ktorý však nie je zohľadnený pre rok 2023, keďže nie je
objektívne možné tento vplyv kvantifikovať v takom časovom predstihu. Príjem
v jednotlivých rokoch v metodike ESA 2010 bol korigovaný v porovnaní s PS z dôvodu
aktualizácie objemu skutočne spotrebovaných kvót za rok 2019, ktorý vstupuje do
výpočtu ESA príjmov a kapitola MŽP SR ho poskytla až po schválení PS.
27. Aktuálna (tretia) fáza obchodovania s emisnými povolenkami na úrovni EÚ skončí
v roku 2020 a štvrtá fáza začne od roku 2021. Uveďte prosím, z akých dokumentov
vychádza návrh rozpočtu pri rozpočtovaní príjmov Environmentálneho fondu v rokoch
2021 až 2023. Zároveň prosím popíšte, akým spôsobom bude pripravovaný modernizačný
fond zapojený do rozpočtu verejnej správy.
Ako bolo spomenuté vyššie, návrh rozpočtu príjmov z predaja emisných kvót
Environmentálneho fondu na rok 2021 zohľadňuje vplyv zriadenia Modernizačného
fondu. Uvedená úprava bola zrealizovaná na základe novely zákona č. 414/2012 Z. z. o
obchodovaní s emisnými kvótami, kde sa v §18, ods. 13 určuje, že MŽP SR oznámi Komisii,
že 30% z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného
obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do Modernizačného
fondu ustanoveného osobitným predpisom.
Kvóty, ktoré sú vyčlenené do Modernizačného fondu bude každoročne od roku 2021 do
roku 2030 monetizovať samotná Európska investičná banka (EIB) v rovnakých ročných
objemoch kvót, formou aukcie na spoločnej aukčnej platforme. Očakáva sa, že SR bude
vypracovávať a predkladať projekty na schválenie samotnej EIB a následne Európskej
Komisii, ktorá rozhodne o ich preplatení. Predpokladá sa, že schválené projekty budú po
uvoľnení finančných prostriedkov z EIB v SR financované prostredníctvom subjektu
verejnej správy, bez vplyvu na rozpočet verejnej správy. Podrobnosti k financovaniu by
malo vypracovať MŽP SR do konca tohto roku.
28. Zdôvodnite prosím predpokladaný nárast príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti
z administratívnych poplatkov v roku 2021 (o 34 % oproti očakávanej skutočnosti v roku
2020) ako aj následný predpokladaný medziročný pokles týchto príjmov v roku 2022.
Príjmy z administratívnych poplatkov Národnej diaľničnej spoločnosti v očakávanej
skutočnosti sú len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do
konca roka 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonaných ďalších úprav.
V očakávanej skutočnosti roku 2020 u príjmov z administratívnych poplatkov je
premietnutý výpadok príjmov v súvislosti s Covid-19. Návrh príjmov na roky 2021 – 2023
vychádza z podkladov NDS a výšky príjmov, ktoré spoločnosť plánuje dosiahnuť. Pokles
v roku 2022 oproti roku je z dôvodu, že v príjmoch roku 2021 sú zohľadnené príjmy za
odplaty za PPP projekty D4/R7, ktoré v ďalších rokoch sa nepredpokladajú.
29. Zdôvodnite prosím predpokladaný nárast kapitálových príjmov Železníc SR z 3,3 mil.
eur. v roku 2020 na úrovne 25,3 mil. eur v roku 2021, 34,6 mil. eur v roku 2022 a 28,7 mil.
eur v roku 2023.
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Kapitálové príjmy Železníc SR rastú v nadväznosti na zvýšenie príjmov z odporúčaného
predaja majetku v zmysle opatrení auditu ÚHP v roku 2021 v sume 18,5 mil. eur, v roku
2022 vo výške 28,0 mil. eur a v roku 2023 v čiastke 25,5 mil. eur.
30. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles úrokových výnosov Národného jadrového
fondu v rokoch 2021-2023 približne na polovičnú úroveň oproti roku 2020 napriek
rozpočtovanému nárastu zostatkov na účtoch fondu.
Rozpočtovaná výška príjmov z úrokov z vkladov Národného jadrového fondu (ďalej len
„NJF“) v rokoch 2021-2023 vychádza z podkladov zaslaných NJF v rámci prípravy
rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023, kde fond uvádza, že zníženie je spôsobené
ukončením konfirmácie aktuálne vložených finančných prostriedkov v Štátnej
pokladnici v roku 2020, pričom úročenie voľných finančných prostriedkov
v nasledujúcich rokoch je predpokladané pri nižšej úrokovej sadzbe na úrovni 1,0 % pri
dĺžke úročenia 30 rokov.
31. Zdôvodnite prosím predpokladaný nárast daňových príjmov samostatných účtov
štátnych rozpočtových organizácií v roku 2021 (525 mil. eur) oproti odhadu na rok 2020
(465 mil. eur).
Ide o príjmy z poistenia na sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek v príslušných
kapitolách štátneho rozpočtu. Najväčší rozdiel je zaznamenaný v kapitolách
Ministerstva vnútra SR (37,9 mil. eur) a Ministerstva obrany SR (19,3 mil. eur).
v eur
006 - Účet na zabezpečenie
financovania sociálneho
zabezpečenia colníkov
007 - Účet na zabezpečenie
financovania sociálneho
zabezpečenia policajtov a vojakov

kapitola

N 2021

N 2022

N 2023

2021 - 2020

23 963 818

26 120 708

26 120 708

26 120 708

2 156 890

Spolu

23 963 818

26 120 708

26 120 708

26 120 708

2 156 890

MO SR
MV SR
MS SR
NBÚ

189 659 524
209 316 000
39 895 151
1 727 000
440 597 675
464 561 493

208 978 687
247 194 700
40 854 603
1 886 000
498 913 990
525 034 698

210 478 687
255 599 400
40 854 603
1 994 000
508 926 690
535 047 398

210 978 687
264 034 200
40 854 603
2 179 500
518 046 990
544 167 698

19 319 163
37 878 700
959 452
159 000
58 316 315
60 473 205

Spolu
Daňové príjmy SÚ RO spolu

R / OS 2020

MF SR

Pri kapitole MO SR predpokladaný nárast príjmov samostatného účtu 007 - Účet na
zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2021
oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyplýva najmä z úprav platov profesionálnych
vojakov od 1.2.2020, z naplnenosti vojenského personálu, z valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia v roku 2020 a od 1.7.2021 a od výšky priznávaných dávok
výsluhového zabezpečenia v roku 2021 (zvýšené vymeriavacie základy pre výpočet dávok
v roku 2021 oproti roku 2020).
Pri kapitole MV SR sú zapríčinené zvýšené výdavky v rámci osobitného účtu vyšším
odchodom príslušníkov PZ, HaZZ a HZZ, ktorí splnili podmienky nároku na výsluhové
dávky, ako aj zvýšeným plnením z titulu ostatných dávok sociálneho zabezpečenia, ktoré
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sú nárokovými dávkami v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia, a to či už
odchodné, nemocenské dávky, dávky úrazového zabezpečenia.
Zároveň tieto výdavky sú zapríčinené pravidelnou valorizáciou dávok výsluhového
zabezpečenia, ako aj dávok sociálneho poistenia, ktoré sú vyplácané z osobitného účtu
MV SR.
32. Nedaňové príjmy samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií sú v rokoch
2021 až 2023 rozpočtované v sume 27 až 28 mil. eur. Prosím zdôvodnite predpokladaný
pokles týchto príjmov oproti rokom 2018 a 2019 (v priemere približne 300 mil. eur).
V prevažnej miere je rozdiel daný zaznamenaním prijatých úrokov (úroky od
komerčných bánk, prémie z dlhopisov a AÚV, úroky zo swapu) na Saldo účet štátneho
dlhu v skutočnosti, pričom tieto príjmy na Saldo účte štátneho dlhu nie sú rozpočtované.
V roku 2018 bola hotovostná výška týchto príjmov na úrovni 179 mil. eur a v roku 2019 na
úrovni 268 mil. eur.
33. Vysvetlite prosím spôsob odhadu riadnych dividend prijatých od spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a. s. v rokoch 2021 až 2023 vo výške 220-250 mil. eur ročne. Tieto
čísla nie sú konzistentné s Vašim odhadom riadnych dividend od spoločnosti SPP v roku
2020 vo výške 169 mil. eur. Spoločnosť SPP vytvára väčšinu svojho zisku pomocou
príjmov z dividend, ktoré pochádzajú od dcérskych spoločností, najmä eustream, SPPdistribúcia, Nafta a SPP Storage. V najbližších rokoch sa neočakáva výrazný nárast
ziskovosti uvedených spoločností. Súhrnne ich čistý zisk by sa mal pohybovať na úrovni
275-288 mil. eur. Za predpokladu vyplatenia celého čistého zisku dcérskych spoločností
vo forme dividend a odpočítaní zaplatenej dane, prevádzkovej straty a straty z
finančných činností spoločnosti SPP je možné očakávať čistý zisk spoločnosti SPP na
úrovni 155 až 189 mil. eur.
Výška dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. na roky 2021 až
2023 vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR v rámci prípravy rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023.
34. Vysvetlite prosím odhad dividend prijatých od spoločnosti Stredoslovenská energetika
Holding, a.s. (SSE) v roku 2022 vo výške 71 066 tis. eur. Dcérska spoločnosť SSEDistribúcia vykázala výrazný rast čistého zisku v roku 2019, ktorý pozitívne ovplyvní
ziskovosť spoločnosti SSE v roku 2020 a následne vyplatené dividendy štátu v roku 2021.
Avšak tento nárast zisku bol spôsobený korekciou ÚRSO za TPS platby vo výške až
40 000 tis. eur. Nedá sa automaticky očakávať rovnaký pozitívny vplyv aj v ďalších
rokoch a teda nie je zrejmé na čom sa zakladá odhad riadnych dividend od spoločnosti
SSE v roku 2022.
Výška dividend od spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. na roky 2021 až
2023 vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR v rámci prípravy rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023.
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35. Vysvetlite prosím spôsob odhadu dividend prijatých od spoločnosti Východoslovenská
energetika Holding, a.s. (VSE) v rokoch 2021 až 2023 každoročne vo výške okolo
30 000 tis. eur. Uvedené odhady nie sú konzistentné s odhadom riadnych dividend
spoločnosti VSE v roku 2020 vo výške 20 326 tis. eur. Spoločnosť v roku 2019 vytvorila
čistý individuálny zisk z riadnej činnosti vo výške 39 857 tis. eur, ktorý bol tvorený najmä
prijatými dividendami od dcérskych spoločností. V nasledujúcich rokoch sa
nepredpokladá výrazný nárast ziskovosti dcérskych spoločností. Z tohto dôvodu RRZ
očakáva v rokoch 2021 až 2023 príjem riadnych dividend maximálne vo výške 25 000 tis.
eur.
Výška dividend od spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. na roky 2021
až 2023 vychádza z podkladov zaslaných kapitolou MH SR v rámci prípravy rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023.
36. Prosím uveďte dôvod poklesu prijatých bežných grantov a transferov obcí (bez EÚ
a spolufinancovania) v roku 2021 oproti dosiahnutej skutočnosti v roku 2018 až 2019 ako
aj očakávaniam v roku 2020? Vychádzajúc z očakávanej skutočnosti roka 2020, ako
i rokov 2018 a 2019 sa v NRVS 2021 predpokladaný príjem z grantov a transferov javí ako
podhodnotený. Ak je dôvodom nezapojenie zdrojov na kapitolách ŠR, resp. v subjektoch
VS, prosím zdôvodnite predpokladaný nárast bežných výdavkov obcí v rokoch 2021 až
2023 oproti roku 2020, nakoľko očakávaná skutočnosť zahŕňa výdavky financované zo
zapojených zdrojov v roku 2020.
V návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 za obce sú v rámci bežných grantov a transferov
zapracované podklady poskytnuté jednotlivými rozpočtovými kapitolami, pričom v
návrhu rozpočtu na rok 2021 oproti očakávanej skutočnosti na rok 2020 rozpočtujú nižšie
bežné granty a transfery (bez EÚ fondov a spolufinancovania) najmä kapitoly MV SR a
MPSVR SR. Návrh rozpočtu na rok 2021 predpokladá oproti schválenému rozpočtu na
rok 2020 nárast o 37,1 mil. eur.
V oblasti bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 dochádza
k zreálneniu výdavkov oproti predošlým rozpočtom so zapracovaním mierneho nárastu,
kde bežné výdavky na rok 2021 oproti očakávanej skutočnosti na rok 2020 rastú o 2,1 %.
MŠVVŠ SR - transfery zo štátneho rozpočtu obciam rastú z dôvodu zapracovania
príspevku na zabezpečenie povinnej predprimárnej výchovy a vzdelávania 5 ročných detí
v materských školách (14,1 mil. eur).
Z kapitoly MPSVR SR boli v roku 2019 a 2020 poskytnuté bežné transfery obciam na
úhradu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tieto zdroje sa na
roky 2021 až 2023 rozpočtujú v kapitole VPS. V roku 2020 sa poskytujú bežné transfery
obciam v sume 83 mil. eur na projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských
školách“ na úhradu časti miezd zamestnancov v materských školách, ktoré boli
zatvorené počas 1. vlny pandémie.
V kapitole Ministerstva vnútra SR je dôvodom každoročne inej výšky transferu obci na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy konanie/nekonanie volieb. Závisí
či sa voľby v daný rok konajú a ak áno aké voľby.
MDV SR – v poklese transferu pre obce je zohľadnené zníženie výdavkov na prenesený
výkon štátnej správy spôsobené premietnutím 10% viazanie osobných výdavkov.
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37. Prosím uveďte dôvod výrazného nárastu prijatých grantov a transferov VÚC (bez EÚ
fondov a spolufinancovania) v roku 2021 očakávanej skutočnosti v roku 2020?
Vychádzajúc z očakávaných hodnôt roku 2020, ako i dosiahnutej skutočnosti v rokoch
2018 a 2019 sa v NRVS 2021 predpokladaný príjem z grantov a transferov javí ako
nadhodnotený.
V návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023 za VÚC sú v rámci grantov a transferov
zapracované podklady poskytnuté jednotlivými rozpočtovými kapitolami, pričom v
návrhu rozpočtu na rok 2021 oproti očakávanej skutočnosti na rok 2020 rozpočtujú viac
najmä kapitoly MŠVVŠ SR (výdavky na zabezpečenie financovania systému duálneho
vzdelávania a nekrátenie mzdového normatívu na žiaka v duálnom vzdelávaní - 2,97 mil.
eur) a VPS (výdavky na rekonštrukciu Múzea moderného umenia A. Warhola a výdavky
na rozvoj hokeja a rekonštrukcia športovej infraštruktúry spolu v sume 18 mil. eur).
Výdavky návrhu rozpočtu
38. V kapitole Všeobecnej pokladničnej správy sú uvedené rezervy na mzdy a poistné v sume
74 mil. eur v roku 2021, 84 mil. eur v roku 2022 a 95 mil. eur v roku 2023. Prosím
špecifikujte, ktoré plánované úpravy miezd sú zahrnuté v tejto rezerve. Uveďte prosím
aj príslušné sumy a subjekty verejnej správy (prípadne kapitoly štátneho rozpočtu),
ktorých sa zmeny týkajú.
V návrhu štátneho rozpočtu sú v kapitole VPS rozpočtované výdavky na zabezpečenie
zvýšenia platov ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov vo
verejnej funkcii a ostatných zamestnancov vyplývajúce z predikovanej priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, na rok 2021 v sume 26 mil.
eur, na rok 2022 v sume 36 mil. eur a na rok 2023 v sume 47 mil. eur. Zvýšenie platov
ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov a citovaných kategórií zamestnancov
naviazané na úroveň priemernej mzdy v hospodárstve SR sa dotkne všetkých kapitol
štátneho rozpočtu.
Rezerva na plnenie úloh štátu súvisiaca s realizáciu zákonov a nariadení súvisiaca
s plnením úloh štátu sa v rokoch 2021 až 2023 rozpočtuje v sume 48 mil. eur.
39. Prosím bližšie vysvetlite deklarované 10% zníženie vybraných skupín zamestnancov.
Rozpočtované počty zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií v roku 2021 rastú
oproti skutočnému stavu v roku 2019 (približne o 1500 zamestnancov), ako aj oproti
odhadu na rok 2020 (o takmer 520 zamestnancov), pričom klesajú oproti počtu
rozpočtovanému na rok 2020 (o takmer 5000 miest). Znamená to, že sa predpokladá
znižovanie neobsadených systemizovaných miest bez vplyvu na skutočnú zamestnanosť
štátnych rozpočtových organizácií?
Zníženie počtu vybraných skupín zamestnancov zohľadňuje predovšetkým zapracovanie
opatrení z „Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe“
schválenej vládou SR k Programu stability na roky 2020 až 2023. Premietnuté opatrenia
sa týkajú 10 % zníženia vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
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záujme a štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, zníženia počtu
policajtov na priemer EÚ do roku 2027, optimalizácie počtu nepedagogických
zamestnancov verejných vysokých škôl a zníženia počtu učiteľov na verejných vysokých
školách.
Plošné 10 % zníženie počtu zamestnancov sa nedotklo napr. zamestnancov regionálneho
školstva, úradov verejného zdravotníctva, Operačného strediska záchrannej zdravotnej
služby SR, zamestnancov centier pre deti a rodiny a špecializovaných ústavov,
profesionálnych rodičov, administratívnych kapacít schválených uznesením vlády SR č.
355/2020, zamestnancov vykonávajúcich činnosti v cudzine, štátnych zamestnancov vo
verejnej funkcii, ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov
a právnych čakateľov prokuratúry. Z 10 % znižovania boli vyňatí tiež štátni zamestnanci
v služobnom pomere.
K porovnávaniu rozpočtovaného počtu zamestnancov rozpočtových organizácií na r.
2021 s ich skutočným počtom na r. 2019 (resp. očakávaným na r. 2020) uvádzame, že
v skutočnom (očakávanom) počte zamestnancov sú zohľadnené napr. aj miesta
zamestnancov financovaných z iných zdrojov ako je zdroj 111, napr. z projektov. Počet
projektových zamestnancov je v každom roku odlišný, pričom tieto miesta sa
v schválenom počte zamestnancov rozpočtových organizácií nerozpočtujú.
Relevantné je porovnávať rozpočtované počty miest na r. 2021 k ich rozpočtovanému
počtu na r. 2020, z čoho vychádza zníženie limitu počtu zamestnancov rozpočtových
organizácií o takmer 5 000 miest.
Predpokladáme, že 10 % zníženie vybraných skupín zamestnancov bude mať vplyv aj na
skutočnú zamestnanosť v štátnych rozpočtových organizáciách.
40. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles priemerného mzdového výdavku vo verejnej
správe z 1401,96 eur v roku 2020 na 1379,42 eur v roku 2021 (hlavná kniha, strana 64,
tabuľka 37).
Dôvodom nižšieho rozpočtovaného priemerného mzdového výdavku zamestnanca
verejnej správy na rok 2021 v porovnaní s očakávaným priemerným mzdovým výdavkom
na rok 2020 je skutočnosť, že v očakávanej skutočnosti na rok 2020 sú zohľadnené okrem
zdroja 111 aj zdroje EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktoré sa vo výdavkoch
štátnych rozpočtových organizácií nerozpočtujú.
41. S akým tempom rastu miezd v štátnej a verejnej správe (vrátane učiteľov) uvažuje štátny
rozpočet v rokoch 2022 a 2023?
V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa pre zamestnancov
financovaných zo štátneho rozpočtu s valorizáciou platov neuvažuje.
42. Vysvetlite prosím, oproti akým predpokladom sú vyčíslené úspory 109 mil. eur pre 10 %
zníženie osobných výdavkov a 14 mil. eur pre zníženie osobných výdavkov policajtov
(hlavná kniha, strana 64, odsek pod tabuľkou 37).
Kvantifikácia úspory v sume 109 mil. eur súvisiaca s 10 % znížením osobných výdavkov
vybraných skupín zamestnancov vychádza z tej etapy tvorby rozpočtu na roky 2021 až
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2023, ktorá bola aktuálna v čase rozhodnutia o viazaní výdavkov. Úspora osobných
výdavkov policajtov v sume 14 mil. eur je vykvantifikovaná v súlade s Revíziou výdavkov
zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe a súvisí s postupným dorovnaním
počtu policajtov na 1 000 obyvateľov v krajinách EÚ, či V3.
43. Prosím zdôvodnite nesúlad medzi výškou zásobníka na nové investičné projekty
v kapitole VPS na úrovni 1,309 mld. eur v roku 2021, 1,323 mld. eur v roku 2022 a 1,891
mld. eur v roku 2023 (hlavná kniha, strana 66, graf 11) a rozpočtovanou výškou titulu
„Výdavky na vybrané investície kapitol“ na úrovni 1,439 mld. eur v roku 2021, 1,195 mld.
eur v roku 2022 a 1,185 mld. eur v roku 2023 (hlavná kniha, strana 143, tabuľka 109).
Graf 11 zobrazuje pre roky 2021 – 2023 nasledujúce údaje:
• „Rozpísané do kapitol“ – kapitálové výdavky, ktoré už boli rozpísané do rozpočtu
kapitol. Jedná sa najmä požiadavky na investičné projekty menšie ako jeden milión
eur, ktoré neprechádzajú hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze a niektoré
pokračujúce projekty z minulých rokov.
• „Pokračujúce“ – kapitálové výdavky viazané vo VPS na už prebiehajúce a pokračujúce
investície, ktoré budú dodatočne uvoľnené do rozpočtu kapitol.
• „Zásobník“ – suma ďalších požiadaviek na kapitálové výdavky nad 1 mil. eur
predložených na MF SR, ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené.
„Výdavky na vybrané investície kapitol“ je rezerva vo VPS, z ktorej by mali byť
financované Pokračujúce projekty a projekty v Zásobníku. Súčet nákladov Pokračujúcich
projektov a projektov v Zásobníku je vyšší ako rezerva vo VPS, a teda nebude možné
financovať všetky projekty v zásobníku.
44. Prosím bližšie vysvetlite, akým spôsobom sa budú uvoľňovať prostriedky na vybrané
investície kapitol, ktoré sú v súčasnosti rozpočtované v kapitole VPS. Podľa informácií
z hlavnej knihy rozpočtu je táto suma rozdelená na jednotlivé rozpočtové kapitoly
(napríklad na obranu je vyčlenených 446 mil. eur v roku 2021). Budú sa pripravované
investície priorizovať v rámci kapitol alebo je zámerom ich aj preskupovať medzi nimi
v prípade, že niektoré investície budú mať väčšie odhadované prínosy a presiahnu
obálku určenú na danú kapitolu?
Prostriedky na investície nad 1 mil. eur, ktoré sú v súčasnosti rozpočtované v kapitole
VPS budú uvoľnené jednotlivým kapitolám na základe kapacitných možností rozpočtu a
predložených projektov, ktoré budú následne posudzované podľa nákladovej
efektívnosti, odhadovaných prínosov a súladu so sektorovou stratégiou.
V prípade ak kapitola nestihne v danom roku pripraviť dané projekty v predpokladanej
výške alebo v prípade nepredvídateľných okolností (napr. havarijné stavy) je možné
kapitálové výdavky preskupovať medzi jednotlivými rezortami. Uvedené neplatí v
prípade Ministerstva obrany SR, kde je suma viazaná iba na danú kapitolu kvôli plneniu
medzinárodných záväzkov.
Prostriedky na vybrané investície kapitol, ktoré sú v súčasnosti rozpočtované v kapitole
VPS sa budú uvoľňovať štandardne rozpočtovými opatreniami.
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45. V rozpočte na rok 2021 sa uvažuje s takmer 100% nárastom nenormatívnych výdavkov
v regionálnom školstve (oproti odhadu na rok 2020, tabuľka 42, hlavná kniha). Prosím
zdôvodnite tento predpokladaný nárast výdavkov vrátane uvedenia príspevkov
jednotlivých faktorov.
Nenormatívne výdavky rastú z dôvodu zapracovania osobných výdavkov pre 731
asistentov učiteľa v sume 3,98 mil. eur, príspevku na zabezpečenie povinnej
predprimárnej výchovy a vzdelávania 5 ročných detí v materských školách v sume 15,2
mil. eur a výdavkov na podporu regionálneho školstva a vedy v sume 100 mil. eur (do
kapitoly MŠVVŠ SR) so zámerom zvýšiť motivácie pedagogických zamestnancov ako aj
podporiť záujem budúcich učiteľov pracovať v regionálnom školstve.
46. Predpoklad o výške osobných výdavkov verejných vysokých škôl v rokoch 2021 až 2023
(hlavná kniha, strana 79, tabuľka 46) nezodpovedá poklesu popísanému v nasledovnom
texte. Napríklad osobné výdavky v roku 2021 v tabuľke klesli medziročne o 51 mil. eur,
kým v texte sa hovorí o znížení 27,2 mil. eur. Prosím vysvetlite tento nesúlad.
Osobné výdavky verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu klesajú o 27,2 mil. eur
oproti schválenému rozpočtu na rok 2020, pričom medziročný pokles uvádzaný v sume
51 mil. eur vyplýva z porovnania k očakávanej skutočnosti 2020, ktorá zahŕňa všetky
zdroje VVŠ (prostriedky štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania, zdroje
z minulých rokov, zdroje z podnikateľskej činnosti a vlastné zdroje VVŠ).
47. Prosím, zdôvodnite pokles výdavkov na správu a údržbu ciest I. triedy z 109 mil. eur
v roku 2021 na 49 mil. eur v rokoch 2022 a 2023 (hlavná kniha, strana 85, tabuľka 54).
V roku 2021 sú rozpočtované výdavky na opravy vrátane veľkoplošných oprav ciest
v sume 60,0 mil. eur, ktoré v ďalších rokoch nie sú rozpočtované.
48. Prosím, zdôvodnite pokles výdavkov na administratívu v rámci oblasti doprava a bývanie
z 168 mil. eur v roku 2020 na 80 mil. eur v roku 2021, 62 mil. eur v roku 2022 a 63 mil. eur
v roku 2023 (hlavná kniha, strana 90, tabuľka 58).
Výdavky na administratívu v očakávanej skutočnosti sú len indikatívne a vychádzajú
z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roka 2020 budú priebežne
aktualizované podľa vykonaných ďalších úprav. Pokles výdavkov v roku 2021 v porovnaní
s očakávanou skutočnosťou roku 2020 na uvedenú oblasť je z dôvodu, že v očakávanej
skutočnosti roku 2020 sa predpokladá čerpať výdavky na implementáciu rezortných
politík v sume 32,5 mil. eur najmä z prostriedkov presunutých z minulých rokov, riešenie
Covid- 19 výdavkov MHD a SAD v sume 37,0 mil. eur a výdavky na cyklistickú dopravu
v sume 13,1 mil. eur, pričom v roku 2021 sú rozpočtované výdavky na implementáciu
rezortných politík len vo výške 460 tis. eur a na cyklistickú dopravu sú rozpočtované
výdavky len v sume 22,9 tis. eur. Pokles je aj z dôvodu, že výdavky rozpočtované na
samostatných účtoch klesajú v roku 2020 z očakávanej sumy 44,1 mil. eur, v roku 2021
na sumu 31,7 mil. eur a v rokoch 2022 a 2023 na sumu 15,3 mil. eur.
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49. V NPC scenári vývoja výdavkov na zdravotnú starostlivosť (hlavná kniha, strana 103,
tabuľka 68) sa v roku 2023 predpokladá pokles nemzdových výdavkov indexovaných CPI
oproti roku 2020 a v roku 2023 sa predpokladá pokles vplyvu zmien v chorobnosti oproti
roku 2022. Prosím vysvetlite dôvody vývoja týchto faktorov v NPC scenári.
NPC rast výdavkov vychádza z bázy predchádzajúceho roku. V dôsledku úsporných
opatrení v roku 2022 sa báza najmä nemzdových výdavkov pre rok 2023 (NPC +PC)
výrazne znížila, čo aj po náraste o infláciu znamená pokles voči NPC 2022.
V tabuľke č. 68 údaje za vplyv starnutia a nárast chorobnosti boli nesprávne
prekopírované, starnutie rastie každoročne o 28 mil. eur a výdavky na lieky kvôli rastu
chorobnosti každoročne o 10 mil. eur.
50. Viaceré úsporné opatrenia v oblasti liekov boli rozpočtované na rok 2020, pričom
v rozpočte na rok 2021 zostali ich odhadované vplyvy rovnaké. Konkrétne ide o opatrenia
č. 23-26, 28, 30 (hlavná kniha, strana 106, tabuľka 70). Znamená to, že tieto úspory sa
v roku 2020 nezrealizujú a ich vplyvy sa očakávajú v roku 2021 (v prípade eHealth v roku
2022)? Prosím zdôvodnite.
Áno, úsporné opatrenia, ktoré sa nezrealizovali v roku 2020, sa posunuli do roku 2021,
resp. opatrenie 26 = úspora v OS2020 = 0,8 mil. eur, úspora N2021 = -2,3 mil. eur. Áno,
opatrenia, ku ktorým sa MZ SR nevedelo zaviazať v roku 2021, sa posunuli tiež do roku
2022 (napr. eHealth, ŠAS).
51. V kapitole ministerstva zdravotníctva sú v roku 2021 rozpočtované výdavky na
dofinancovanie zdravotníckych zariadení v sume 125 mil. eur. Prosím uveďte, aké sumy
sú rozpočtované na roky 2022 a 2023? Na základe čoho budú tieto prostriedky alokované
jednotlivým zdravotníckym zariadeniam. Je dostupnosť týchto prostriedkov
podmienená aj vykonaním úsporných opatrení v týchto zariadeniach?
Na roky 2022 a 2023 sú rozpočtované výdavky na dofinancovanie zdravotníckych
zariadení vo výške 125 mil. eur každoročne. Uvedené finančné prostriedky sú
rozpočtované v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá bude prostriedky
prerozdeľovať jednotlivým zdravotníckym zariadeniam. Prerozdeľovací mechanizmus
prostriedkov určených na dofinancovanie zdravotníckych zariadení je plne
v kompetencii MZ SR. MZ SR už v roku 2020 usmerňuje ZZ k úsporným a efektívnym
opatreniam s cieľom zníženia rastu záväzkov po lehote splatnosti.
52. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles výdavkov ministerstva pôdohospodárstva na
priame platby z 491 mil. eur roku 2019 a odhadovaných 486 mil. eur v roku 2020 na 408
mil. eur v roku 2021 (hlavná kniha, strana 112, tabuľka 74).
Výška alokovaných výdavkov na priame platby vychádza z odhadu rezortu MPRV SR a z
rokovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike, ktoré ešte nie sú ukončené.
53. Prosím, zdôvodnite pokles výdavkov Slovenskej informačnej služby z 70 mil. eur v roku
2020 na 60 mil. eur v rokoch 2021 až 2023 (hlavná kniha, strana 118, tabuľka 78).
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Pokles výdavkov Slovenskej informačnej služby v rokoch 2021 až 2023 v porovnaní s
očakávanou skutočnosťou roku 2020 je z dôvodu, že v priebehu roka 2020 boli zvýšené
výdavky kapitoly rozpočtovými opatreniami. Konkrétne položky uvádzané v každej
kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy sú v OS2020 len indikatívne
a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roku 2020 budú
priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších úprav. Zároveň v návrhu rozpočtu
Slovenskej informačnej služby na roky 2021 až 2023 nie sú zapracované kapitálové
výdavky v sume 4,00 mil. eur, ktoré sú alokované v kapitole Všeobecná pokladničná
správa.
54. Uveďte prosím dôvody predpokladaného poklesu výdavkov Ministerstva spravodlivosti
SR z 253 mil. eur v roku 2019 a odhadovaných 248 mil. eur v roku 2020 na 219 mil. eur
v roku 2021 (hlavná kniha, strana 122, tabuľka 83).
Predpokladaný pokles výdavkov súdnictva predstavuje pokles osobných výdavkov zo
sumy 194,5 mil. eur v roku 2019 na sumu 182,3 mil. eur v roku 2021, ďalej pokles výdavkov
na tovary a služby zo sumy 44,5 mil. eur v roku 2019 na sumu 32,2 mil. eur v roku 2021
a tiež pokles kapitálových výdavkov súdnictva zo sumy 10,4 mil. eur v roku 2019 na sumu
392 tis. eur v roku 2021.
55. Prosím, zdôvodnite pokles výdavkov Úradu MF SR z 80 mil. eur v roku 2020 na 65 mil.
eur v rokoch 2021 a 2022 a 66 mil. eur v roku 2023 (hlavná kniha, strana 132, tabuľka 95).
Pokiaľ ide o očakávanú skutočnosť roku 2020 uvádzame, že konkrétne položky sú len
indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roku 2020
budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších úprav. Pokles výdavkov
úradu MF SR v rokoch 2021 až 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020
ovplyvnil najmä pokles výdavkov na tovary a služby, z toho hlavne výdavkov na špeciálne
služby (ovplyvnené napr. nerozpočtovaním výdavkov na mimosúdne vyrovnania
z dôvodu náhrady škody z titulu odvedenia dane z emisných kvót v kapitole MF SR,
vyššími výdavkami na zastupovanie v medzinárodných arbitrážach, na audit
konsolidovaných účtovných závierok), nižšie osobné výdavky, presun výdavkov
z predchádzajúcich rokov, nerozpočtovanie výdavkov zo zdroja EÚ a spolufinancovania
a nižšie výdavky rozpočtované na samostatných účtoch.
56. Prosím špecifikujte účel vytvorenej rezervy na negatívne vplyvy pandémie vo výške 1,041
mld. eur v roku 2021. V prípade predpokladaného výpadku príjmov bude táto rezerva
viazaná alebo nad rámec toho umožní financovať dodatočné opatrenia?
Účelom vytvorenej rezervy vo výške 1,041 mld. eur na negatívne vplyvy pandémie
ochorenia COVID–19 je disponovať takými prostriedkami, ktoré budú môcť byť okamžite
použité na realizáciu opatrení zamedzujúcich šíreniu ochorenia, podporu ekonomiky a
udržanie zamestnanosti. V prípade potreby sa takto vytvorenou rezervou vytvára
priestor pre okamžitú reakciu vlády na ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19.
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57. Prosím vysvetlite zmenu v rozpočtovaných výdavkov na odvody do všeobecného
rozpočtu EÚ v rokoch 2021 až 2023 v porovnaní s programom stability. V programe
stability sa v roku 2023 predpokladalo uhradenie doplatku za roky 2021 a 2022, pričom
v návrhu rozpočte sa podľa uvedených súm (strana 137, tabuľka 100) takýto doplatok
neočakáva.
Pri výpočte predpokladanej výšky odvodov SR do rozpočtu EÚ na rok 2021 sa vychádzalo
z návrhu všeobecného rozpočtu, ktorý predložila Európska komisia (EK) 24.6.2020. Na
roky 2022 a 2023 z legislatívy pre viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2014 až
2020, zo záverov Európskej rady prijatých na summite 17-21.7.2020 pre VFR 2021- 2027 a
Plánu obnovy EU, zo záverov zasadnutia Poradného výboru pre vlastné zdroje z júla
2020. Odhad sumy odvodov SR do rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2023 bol vypracovaný
podľa platnej legislatívy pre vlastné zdroje EÚ. Rokovania o VFR 2021-2027 neustále
prebiehajú aj vzhľadom k zavedeniu nových vlastných zdrojov (odvod z plastov,
spoločné uhlíkové clo, spoločná digitálna daň a odvod z obchodovania s emisiami). V
programe stability sa vychádzalo zo skutočnosti, že k odvodom SR do rozpočtu EU budú
zahrnuté 2 nové vlastné zdroje – odvod z nerecyklovaných plastových obalov a odvod
z obchodovania s emisnými kvótami, kde bola predpokladaná výška odvodov, ktorá by
mala byť retroaktívne vyplatená v roku 2023. Zo záverov Európskej rady z júla 2020 však
vyplýva, že odvod zo systému obchodovania s emisnými kvótami sa bude revidovať a bol
prijatý zatiaľ len jeden nový zdroj a to odvod z nerecyklovaného plastového odpadu. Na
základe týchto informácií sa znížil objem odvodov z nových vlastných zdrojov. Do
návrhu rozpočtu kapitoly VPS na rok 2023 sa tak suma výšky odvodov SR do rozpočtu
EÚ upravila. V období prípravy programu stability neboli spomínané informácie známe.
58. Na rok 2021 sa rozpočtuje v rezerve na prostriedky EÚ suma 326 mil. eur na prípadný
mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ. Prosím uveďte predpoklady, na základe ktorých
bola táto suma odhadnutá. Je známe približne kedy v priebehu roku 2021 by malo dôjsť
k rozhodnutiu o tomto mimoriadnom odvode?
V návrhu rozpočtu kapitoly VPS na rok 2021 sa rozpočtuje suma 326 mil. eur vo
výdavkovom titule Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ ako mimoriadny odvod do
rozpočtu EÚ. Ide o stratu na tradičných vlastných zdrojoch Suma straty na tradičných
vlastných zdrojoch bola oznámená vyšetrovacím úradom OLAF v záverečnej správe
(Final report OF/2014/1395/B1 z 22.12.2017) vo výške 326,2 eur. OLAF prípad uzavrel
listom zo dňa 01.03.2019 a závery vyšetrovania zároveň oznámil Komisii. FR SR má
rozdielny názor na metódy určenia cien textilných výrobkov a obuvi z ČĽR.
Úhrada mimoriadneho odvodu bude realizovaná na základe výzvy Európskej komisie
(rozhodnutie) po ukončení komunikácie medzi OLAF a Finančným riaditeľstvom SR
(prípadne MF SR).
59. Prosím, zdôvodnite pokles výdavkov na administratívu v rámci oblasti životného
prostredia z 128 mil. eur v roku 2020 na 51 mil. eur v roku 2021, 47 mil. eur v roku 2022
a 39 mil. eur v roku 2023 (hlavná kniha, strana 146, tabuľka 111).
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Konkrétne sumy uvádzané v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy
sú v OS2020 len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do
konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších úprav. V OS
2020 za túto oblasť je odhadovaný nárast výdavkov ovplyvnený očakávaným čerpaním
výdavkov na zdrojoch EÚ a príslušného spolufinancovania, ktoré boli presunuté
z predchádzajúcich rokov.
60. Prosím, zdôvodnite nárast výdavkov vodného hospodárstva zo zdrojov kapitoly z 186 mil.
eur v roku 2020 na 312 mil. eur v roku 2021, 322 mil. eur v roku 2022 a 482 mil. eur v
roku 2023 (hlavná kniha, strana 146, tabuľka 112).
Konkrétne sumy uvádzané v každej kapitole štátneho rozpočtu a subjekte verejnej správy
sú v OS2020 len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov, pričom do
konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších úprav. V OS
2020 v tejto oblasti je odhadovaná nižšia úroveň výdavkov ovplyvnená zreálnením
očakávaného čerpania výdavkov na zdrojoch EÚ a príslušného spolufinancovania.
61. Prosím zdôvodnite rozpočtovaný pokles výdavkov na platby Slovenskému
vodohospodárskemu podniku (hlavná kniha, strana 146, tabuľka 112) vzhľadom na
uvedenú informáciu, že podniku sa doposiaľ nepodarilo realizovať zásadnejšie plnenie
opatrení z revízie výdavkov a naďalej prehlbuje stratu.
Uvedený postupný pokles transferu pre SVP bol premietnutý do rozpočtu kapitoly MŽP
SR pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022, na základe vykonanej
revízie výdavkov. Vzhľadom ku skutočnosti, že Implementačný plán vyplývajúci
z revízie, je pre podnik záväzný a kapitola ako správca štátneho podniku mala povinnosť
vykonať všetky kroky, ktoré mali viesť k úspore výdavkov.
62. Návrh rozpočtu predpokladá zníženie výdavkov na administratívu v oblasti ekonomiky
(hlavná kniha, strana 149, tabuľka 114) z odhadovaných 145 mil. eur v roku 2020 na 62
mil. eur v roku 2021, čo je zároveň pod úrovňami rokov 2018 a 2019. Prosím uveďte
dôvody poklesu výdavkov.
V očakávanej skutočnosti roku 2020 je v rámci Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) zahrnutý vplyv výdavkov na
zabezpečenie úhrady korekcií v rámci EÚ projektov, kde ministerstvo vystupuje ako
prijímateľ finančných prostriedkov z EŠIF, zároveň je tu zohľadnený vplyv výdavkov na
EÚ a spolufinancovanie v OP Technická pomoc a OP Efektívna verejná správa. Tak isto
sú aj skutočné výdavky MIRRI SR v roku 2019 ovplyvnené čerpaním EÚ prostriedkov
z OP TP a OP EVS. V rámci administratívy Ministerstva hospodárstva SR je pokles
rozpočtovaných výdavkov v roku 2021 oproti očakávanej skutočnosti roka 2020, resp.
schválenému rozpočtu na rok 2020 spôsobený najmä z dôvodu, že v roku 2020 boli
jednorazovo rozpočtované výdavky na budovu (MH SR - SOI) a tiež z dôvodu zníženia
osobných výdavkov a výdavkov na tovary a služby v súvislosti so zapracovaním
konsolidačných opatrení. Pokiaľ ide o očakávanú skutočnosť roku 2020 uvádzame, že
konkrétne položky sú len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov,
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pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších
úprav.
63. Prosím, zdôvodnite pokles výdavkov ministerstva financií na IT z 150 mil. eur v roku 2020
na 120 mil. eur v roku 2021, 118 mil. eur v roku 2022 a 119 mil. eur v roku 2023 (hlavná
kniha, strana 154, tabuľka 117).
Výdavky na IT kapitoly MF SR na roky 2021 – 2023 predstavujú cca úroveň upraveného
rozpočtu na rok 2020 v čase zostavovania očakávanej skutočnosti. Konkrétne položky
očakávanej skutočnosti sú len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych dostupných údajov,
pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa vykonávaných ďalších
úprav. Výdavky na IT v porovnaní s očakávanou skutočnosťou sú nižšie najmä z dôvodu,
že v očakávanej skutočnosti sa vychádzalo z aktuálneho upraveného rozpočtu roku
2020, zo zohľadnenia výdavkov z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 a
z predpokladu, že kapitola časť výdavkov nevyčerpá a budú viazané podľa § 8
rozpočtových pravidiel.
64. Prosím uveďte, či a v akom počte návrh rozpočtu predpokladá v rokoch 2021 až 2023
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.
Odporúčame sa obrátiť s touto otázkou na MO SR.
65. Zdôvodnite prosím predpokladanú výšku dofinancovania sektora zdravotníctva na
úrovni 246 mil. eur (prílohy, strana 8 tabuľka 5) vzhľadom na vládou schválený návrh
navýšenia základného imania VšZP, a.s. zo dňa 7.10.2020 o sumu 100 mil. eur.
Dofinancovanie potrieb sektora zdravotníctva sa v súčasnej situácii javí ako jediné
účinné riešenie zamerané na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie a má za
úlohu zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Zároveň tak dochádza k zachovaniu hotovostnej bilancie verejného
zdravotného poistenia v zmysle nového spôsobu financovania.
66. Prosím zdôvodnite nerozpočtovanie výdavkov spojených s úhradami záväzkov voči
akcionárom súkromných zdravotných poisťovní. Zdravotná poisťovňa Dôvera pravidelne
spláca úver, ktorý je súčasťou výdavkov verejnej správy v metodike ESA 2010 a obe
súkromné poisťovne každoročne vyplácajú zisky svojim akcionárom.
V návrhu RVS na roky 2021 až 2023 ministerstvo financií predmetné výdavky
nerozpočtuje a to z dôvodu, že vzhľadom na skutočný vývoj v minulosti nie je možné
stanoviť konkrétnu výšku predmetných úhrad. Ak v priebehu nasledujúcich rokov dôjde
k realizácii takýchto výdavkov, tak budú musieť byť kryté zo zdrojov, ktoré bude mať
príslušná poisťovňa v danom čase k dispozícii (zaplatené odvody od EAO, príslušný
podiel na platbe štátu, vlastné nedaňové príjmy), a to vnútornou realokáciou
rozpočtovaných výdavkov.
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67. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles osobných výdavkov verejných vysokých škôl
z odhadovaných 564 mil. eur v roku 2020 na 513 mil. eur v roku 2021, ako aj pokles
výdavkov verejných vysokých škôl na tovary a služby z odhadovaných 290 mil. eur v roku
2020 na 197 mil. eur v roku 2021.
Osobné výdavky na rok 2021 v porovnaní s odhadovanými výdavkami v roku 2020 klesajú
z dôvodu, že v priebehu roku 2020 verejné vysoké školy použijú finančné prostriedky
z minulých rokov (zdroj 13), ako aj prostriedky získané z podnikateľskej činnosti, čo
predstavuje celkový objem 51 mil. eur. Výdavky na tovary a služby v roku 2021 oproti
očakávanej skutočnosti klesajú o 102,3 mil. eur z dôvodu nižšej alokácie prostriedkov
štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a taktiež aj preto,
že VVŠ v roku 2020 používajú finančné prostriedky z minulých rokov na dofinancovanie
viacročných projektov vrátane prevádzky škôl zo zdrojov získaných z podnikateľskej
činnosti po zdanení, ktoré sa nerozpočtujú.
68. Prosím zdôvodnite predpokladaný pokles výdavkov RTVS na tovary a služby
z odhadovaných 104 mil. eur v roku 2020 na 79 mil. eur v roku 2021, 77 mil. eur v roku
2022 a 78 mil. eur v roku 2023.
Konkrétne položky uvádzané v OS2020 sú len indikatívne a vychádzajú z aktuálnych
dostupných údajov, pričom do konca roku 2020 budú priebežne aktualizované podľa
vykonávaných ďalších úprav. Očakávané výdavky RTVS v roku 2020 na tovary a služby
vychádzali v čase spracovania z podkladu subjektu a zohľadňujú najmä zvýšené výdavky
prostriedkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov v sume 15,9 mil. eur a zároveň
aj výdavky súvisiace s negatívnymi dôsledkami pandémie COVID-19.
69. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles výdavkov ŽSR na tovary a služby
z odhadovaných 220 mil. eur v roku 2020 na 185 mil. eur v roku 2021, 167 mil. eur v roku
2022 a 155 mil. eur v roku 2023.
Výdavky na tovary a služby ŽSR sú v očakávanej skutočnosti len indikatívne a vychádzajú
z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roka 2020 budú priebežne
aktualizované podľa vykonaných ďalších úprav. Pokles výdavkov ŽSR na tovary a služby
v rokoch 2021 – 2023 je z dôvodu premietnutia identifikovaných opatrení auditu ÚHP a IJ
Úradu vlády.
70. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles osobných výdavkov ŽSSK z odhadovaných 129
mil. eur v roku 2020 na 121 mil. eur v rokoch 2021 až 2023, ako aj pokles výdavkov ŽSSK
na tovary a služby z odhadovaných 254 mil. eur v roku 2020 na 140 mil. eur v roku 2021.
Zároveň prosím zdôvodnite nerozpočtovanie úpravy na faktoring, ktorá v posledných
rokoch opakovane negatívne vplývala na ESA 2010 schodok hospodárenia ŽSSK.
Bežné výdavky ZSSK sú v očakávanej skutočnosti len indikatívne a vychádzajú
z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roka 2020 budú priebežne
aktualizované podľa vykonaných ďalších úprav. V očakávanej skutočnosti roku 2020
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výška výdavkov na tovary služby je ovplyvnená presunom z výdavkov, ktoré boli
v schválenom rozpočte roku 2020 rozpočtované na splácanie istiny a zvýšením bežného
transferu zo štátneho rozpočtu. V súlade s revíziou výdavkov na dopravu bola platba
štátu v rámci zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme pre ZSSK znížená o 20
%, t. j. o 52,9 mil. eur oproti reálnym výdavkom roku 2019, čo bolo premietnuté do
zníženia bežného transferu pre ZSSK, ktoré sa premietlo do zníženia bežných výdavkov
ZSSK na roky 2021 až 2023.
Úpravy na faktoring v rokoch 2021 až 2023 nie sú rozpočtované.
71. Prosím vysvetlite, akým spôsobom sú v návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky na bezplatné
stravovanie v školách v rokoch 2021 až 2023. Predpokladáme, že v očakávanej
skutočnosti roku 2020 sú tieto výdavky zahrnuté v bežných transferoch štátneho
rozpočtu obciam, obce ich majú zaznamenané v prijatých bežných transferoch a vplyv
opatrenia sa premieta vo výpadku príjmov (nižšie tržby) a náraste výdavkov obcí (vyššie
výdavky na zabezpečenie stravovania). V rokoch 2021 až 2023 sú výdavky štátneho
rozpočtu na bezplatné stravovanie rozpočtované v kapitole VPS, pričom obce ich
pravdepodobne nemajú v prijatých transferoch. Zároveň príjmy (okrem prijatých
transferov) a výdavky obcí sa v roku 2021 rozpočtujú na porovnateľnej úrovni s odhadom
na rok 2020. Prosím uveďte, či negatívny vplyv bezplatného stravovania v školách nie je
zaznamenaný duplicitne (vo výdavkoch VPS a vo výpadku príjmov a vyšších výdavkoch
obcí).
Výdavky na dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sú na roky 2021
až 2023 rozpočtované v kapitole VPS, t. j. nie sú rozpočtované v podobe transferov pre
obce z kapitoly MPSVR SR. Kapitola MPSVR SR rozpočtuje ako transfer pre obce výdavky
na dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi.
72. Prosím uveďte sumy za legislatívne úpravy týkajúce sa miezd v regionálnom školstve
(osobitne za jednotlivé opatrenia), s ktorými uvažujú rozpočty obcí a VÚC v jednotlivých
rokoch 2021-2023. Sú tieto úpravy zaznamenané v bilanciách obcí/VÚC alebo sú súčasťou
rezervy štátneho rozpočtu?
Medziročne sa v územnej samospráve zvyšujú osobné výdavky pre zamestnancov
regionálneho školstva o 4,2 mil. eur, z toho na mzdy o 3,1 mil. eur.
V nadväznosti na novelu zákona o pedagogických zamestnancoch osobné výdavky
v sume 0,9 mil. eur, z toho mzdy 0,7 mil. eur a na dofinancovanie platov asistentov
učiteľa osobné výdavky v sume 3,3 mil. eur, z toho mzdy 2,4 mil. eur.
EÚ fondy
73. Prosím zdôvodnite predpoklad o nečerpaní výdavkov na 4. programové obdobie v roku
2021 (hlavná kniha, strana 137, tabuľka 100).
Uvedené vychádza zo skúseností s implementáciou predchádzajúcich programových
období a nábehovou fázou čerpania finančných prostriedkov. Po prijatí legislatívy EÚ
a SR (v súčasnosti nie je schválená ani legislatíva EÚ), dochádza k predloženiu
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a schváleniu operačných programov (CKO plánuje OP Slovensko predložiť na EK až v
4.Q 2021), nastaveniu jednotlivých implementačných mechanizmov, následne
vyhlasovaniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP, vyhodnocovaniu výziev,
schvaľovaniu projektov, zazmluvňovaniu projektov, kontrole verejného obstarávania a
až následne k reálnej implementácií projektov, ktorá je spojená s čerpaním výdavkov v
štátnom rozpočte za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
74. Prosím zdôvodnite predpokladané rozdelenie výdavkov na REACT-EU v rokoch 2021 až
2023 (hlavná kniha, strana 137, tabuľka 100).
V zmysle návrhu legislatívy EÚ sú dodatočné prostriedky v rámci REACT-EU pridelené
pre záväzky rokov 2021 – 2022, pričom konečným termínom pre výdavky prijímateľov je
december 2023. Tieto prostriedky majú byť rozdelené v OP EVS, OP ĽZ, OP FEAD
a IROP. Vzhľadom na uvedené boli rezorty oslovené s požiadavkou na vyčíslenie
predpokladaného objemu čerpaných prostriedkov EÚ v rozpočte jednotlivých kapitol,
ktoré budú nad rámec aktuálne zabezpečených prostriedkov v RVS 2021-2023. Na
základe týchto odhadov zohľadňujúcich stav pripravenosti projektov bol pripravený
odhad zabezpečenia prostriedkov na iniciatívu REACT-EÚ v rokoch 2021 až 2023.
Metodické otázky
75. Zdôvodnite prosím nesúlad medzi výdavkami na správu a prevádzkovanie ŽSR a ZSSK
uvedenými v hlavnej knihe v kapitole 4.4 doprava a bývanie (hlavná kniha, strana 87,
tabuľka 55) a bežnými výdavkami ŽSR a ZSSK uvedenými v prílohách (prílohy, strany 22
a 23, tabuľky 19 a 20). V prípade, že do výdavkov na správu a prevádzkovanie započítavate
aj splácanie istín, prosím zdôvodnite tento spôsob prezentovania, nakoľko ide o finančné
operácie neovplyvňujúce saldo hospodárenia VS.
Výdavky na splácanie istiny ŽSR a ZSSK predstavujú nezanedbateľnú sumu. Pre ukázanie
objemu výdavkov, s ktorými uvedené spoločností disponujú boli do výdavkov na správu
a prevádzkovanie ŽSR a ZSSK započítané aj výdavky na splácanie istín.
76. V bilancii Národného jadrového fondu je v rokoch 2020 až 2023 uvedená modifikujúca
položka vylučujúca výdavky zo zdrojov NJF (príloha, strana 9). Úprava s opačným
znamienkom je aj v bilancii spoločnosti JAVYS. Prosím uveďte, o aké úpravy ide. Na
základe čoho boli identifikované uvedené sumy výdavkov?
Výdavky NJF súvisiace zo záverečnou časťou jadrovej energetiky financované zo zdrojov
fondu, pri ktorých ide o presun nasporených prostriedkov na sporiteľa, sa v zmysle ESA
2010 klasifikujú ako finančná transakcia (výdavok bez vplyvu na schodok) v NJF. Ide
o transfery pre spoločnosť JAVYS, ktoré sú deklarované ako finančná operácia na strane
výdavkov NJF, teda musí dôjsť aj k reklasifikácii týchto príjmov v JAVYS na finančnú
operáciu.
Úprava vylučujúca výdavky zo zdrojov NJF bola doplnená na základe zmeny metodiky
zaznamenávania príjmov NJF, kde sa v zmysle ESA 2010 vylučuje 99 % príjmov
z príspevkov od prevádzkovateľov jadrových zariadení a povinných platieb a taktiež
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99 % príjmov z úrokov z vkladov fondu. Zvyšné 1 % príjmov, ktoré sú určené na správu
fondu sa zaznamenáva ako klasický prijem.
Použitie vyššie uvedených prostriedkov kumulovaných v NJF, ktoré boli na príjmovej
strane vylúčené sa vylučujú aj na výdavkovej strane rozpočtu. Sumy výdavkov sú
kvantifikované na základe podkladov NJF, kde fond zaslal rozdelenie transferu pre
JAVYS, a. s. podľa zdrojov, na základe čoho bola možná identifikácia výdavkov zo zdrojov
fondu, ktoré sú v rámci transferu rozpočtované ako prostriedky z príspevkov a platieb od
prevádzkovateľov JZ a prostriedky z úrokov.
•

Otázky RRZ odoslané 28. októbra 2020 (odpovede MF SR z 30. októbra 2020)2

77. Prosím uveďte dôvody odhadovaného nárastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť
v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom (hlavná kniha, strana 102, prvé dva riadky tabuľky
67). Zároveň prosím rozdeľte príspevky vysvetľujúce rozdiely na vplyv NPC scenára
a jednotlivých opatrení prijatých na rok 2020. Podobný popis rozdielov bol uvedený za
rok 2019 v Rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 (hlavná kniha, strany 111 a 112).
Pri tvorbe OS 2020 sa vychádzalo z údajov, ktoré boli výsledkom rokovaní medzi
rezortom MZ SR, MF SR a UHP, aby sa stanovili celkové očakávané výdavky VZP
aj s odhadovaným dopadom pandémie Covid-19 (tzv. báza). Vplyv na zmeny mali
rôzne tituly ako napr. nárast dobehu zmlúv, nižšie úspory, rast výdavkov
v dôsledku pandémie Covid-19 a neplánované zmeny politík.
Zmeny výdavkov voči roku 2019 - VZP - bez zmien politík (v mil. eur)
č.

2020 R

2020 OS

rozdiel

232

315

83

35

35

0

35

35

0

144

174

30

2 Automat lekári ÚZS

32

39

7

3 Automat ostatní ÚZS + MM*

48

58

10

4 Nezdravotnícki zamestnanci

19

23

4

5 Ambulantní zdravotnícki zamestnanci

40

48

8

Spolu
Nemzdové
1 Nemzdové bez liekov (o CPI)
Mzdové

6 Záchranári

6

7

1

15

68

53

15

26

11

-

42

42

8 Starnutie

28

28

0

9 Lieky (nárast chorobnosti)

10

10

0

2020 R

2020 OS

rozdiel

-147

-70

77

-2

0

2

Iné výdavky VZP
7 Správa ZP, príspevky na UDZS, OS ZZS, NCZI, iné úhrady
FO a iné výdavky ZP

Opatrenia – úspory VZP voči roku 2019
č.

mil. eur
Spolu
22 Ústavná ZS

2

V texte sú uvedené aj pôvodné otázky RRZ a odpovede MF SR, na ktoré nadväzujú dodatočné otázky RRZ.
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Zníženie počtu odvrátiteľných hospitalizácií na úroveň V3

-2

0

2

0

0

0

0

0

0

-114

-48

66

24 Nákladová efektivita liekov

-8

0

8

25 Centrálny nákup liekov

-13

0

13

-1

0

1

23 Ambulatná ZS
Zníženie počtu návštev ŠAS
Lieky

26 Nadspotreba liekov
27 Podpora vstupu generík a biosimilárov

-3

-1

2

28 Medzinárodné porovnávanie cien liekov dvakrát ročne

-2

-2

0

29 Externé referencovanie
Poklesy úhrad za kategorizované lieky v priebehu 2019 (vstup biosimilárov a
30 generík, ext. Referencovanie, úhradové skupiny)

-2

0

2

-30

-30

0

-8

-5

3

31 Zmena úhradových skupín od 1.1.2020
32 eHealth

-30

0

30

-

-10

-10

-16

0

16

-10

-6

5

35 Referencovanie cien výkonov s ČR

0

0

0

36 Nadbytočné vyšetrenia

0

0

0

-10

-6

4

-10

-2

8

33 revízna činnosť (interakcie, duplicitné predpisovanie) *
34 Lieky na výnimky
SVLZ

37 Laboratórne vyšetrenia - úhrady
Zdravotnícke pomôcky
38 Centrálny nákup inkontinenčných pomôcok

-1

0

1

39 Inkontinenčné pomôcky - zavedenie základného funkčného typu

-5

0

5

40 Rozšírenie medzinárodného porovnávania cien

-4

-2

2

0

0

0

0

0

0

-12

-15

-3

-8

-11

-3

-4

-4

0

2020 R

2020 OS

rozdiel

0

-104

-104

44 Covid-19 - epidemiologická ambulancia (20 amb. na SR)

-

2

2

45 Covid-19 - nepoistené osoby

-

0,4

0,4

46 Covid-19 - dopravná zdravotná služba

-

1

1

47 Covid-19 - mobilné odberové miesto formou výjazdovej služby

-

3

3

48 Covid-19 - odber biologického materiálu

-

4

4

49 Covid-19 - úhrada za rýchlotest

-

0,1

0,1

50 Covid-19 - úhrada za test v súkromných laboratóriách

-

4

4

51 Covid-19 pokles - ŠAS

-

-49

-49

52 Covid-19 pokles - lieky

-

-9

-9

Štandardné postupy
41 Pôrodníctvo - menej tehotenských vyšetrení a cisárskych rezov
VšZP
42 Revízna činnosť, sprísnenie nepriamych revízii
43 Zefektívnenie prevádzky
*Úspora mala vyplývať z eHealth, ale čiastočne beží aj bez kompletného spustenia eHealth

Nové očakávané VZP zmeny v 2020
č.

mil. eur
Spolu
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53 Covid-19 pokles - SVLZ

-

-52

-52

54 Covid-19 pokles - ŠZM (pokles hospitalizácii)

-

-7

-7

55 Zmeny neplánované v rozpočte - ostatné

0

14

14

56 dopravná zdravotná služba

-

8

8

57 výdavky na lieky pre pacientov deti so svalovou atrofiou

-

6

6

Zdroj: UHP

Podľa uvedenej tabuľky došlo v roku 2020 v dôsledku ochorenia covid-19 k poklesu
niektorých výdavkov na zdravotnú starostlivosť približne vo výške 117 mil. eur (vplyvy č.
51-54). Podľa tabuľky 68 NPC scenár na roky 2021 až 2023 neuvažuje s opätovným
nárastom týchto výdavkov po skončení pandémie na úrovne spred pandémie. Prosím
zdôvodnite tento predpoklad.
Výdavky a zároveň úspory v roku 2020 vstupujú do bázy pre roky 2021-2023. Tzn. že napr.
aj v roku 2021 sa počíta s výdavkami na mobilné odberové miesto vo výške 3 mil. eur,
rovnako však aj s úsporami napr. pri liekoch vo výške 9 mil. eur. Výdavky resp. úspory
spojené s COVID-19 pre roky 2021-2023 nad rámec OS2020 nie je možné odhadnúť, preto
neboli začlenené do rozpočtu VZP. Takéto výdavky budú kompenzované dodatočne
opatreniami podľa potreby v priebehu daného roka.
78. Prosím uveďte, v akej výške boli výdavky na opatrenia, u ktorých sa predpokladá
financovanie z EÚ fondov (podpora nezamestnanosti, nájomné - Návrh rozpočtového
plánu, strana 17, tabuľka 6), vo výkazoch FIN-1 k 31.8.2020 zaznamenané so zdrojom EÚ.
K 31.8.2020 zatiaľ nedošlo k refundácii. Uvedená tabuľka zobrazuje nominálne
hodnoty jednotlivých opatrení bez refundácie prostriedkov EÚ. Najväčší objem
refundácie sa predpokladá, tak ako je uvedené v poznámke pod tabuľkou, pri
podpore nezamestnanosti ide spolu o EÚ zdroje v objeme 460 mil. eur a pri
nájomnom o 165 mil. eur. Celkový objem refundácií prostredníctvom EÚ
prostriedkov sa predpokladá na úrovni 726 mil. eur.
Podľa Vašej odpovede je celkový objem refundácií z prostriedkov EÚ (726 mil. eur) vyšší
ako súčet objemov pre uvedené opatrenia (podpora nezamestnanosti 460 mil. eur,
nájomné 165 mil. eur). Prosím uveďte, pre ktoré ďalšie opatrenia sa predpokladá
refundácia z prostriedkov EÚ a v akej výške, ako aj číslo zmluvy, na základe ktorej sa
predpokladá refundácia dotovania nájomného. Zároveň prosím zdôvodnite, prečo sa
nepredpokladá refundácia výdavkov na podporu zamestnanosti v materských školách,
keďže v centrálnom registri zmlúv je zverejnená zmluva č. Z312031ARS1 o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na podporu udržania zamestnanosti v materských
školách z prostriedkov EÚ.
Vláda SR schválila uznesením 257/2020 na svojom rokovaní dňa 28.4.2020 Návrh
opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a
investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej
dôsledkov. V rámci tohto materiálu bola schválená realokácia finančných prostriedkov
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v objeme 1,252 mld. eur. Prehľad o opatreniach financovaných z predmetnej realokácie
je uvedený v samotnom materiáli, resp. v prílohe č. 4 uvedeného materiálu.
Suma 726 mil. eur uvádzaná ako očakávaná refundácia v roku 2020 predstavuje odhad
objemu z uvádzanej realokácie, ktorý budú jednotlivé rezorty schopné deklarovať
v žiadostiach o platby a následne aj zrefundovať v roku 2020.
Uvádzané dve opatrenia sú len vybrané opatrenia dvoch rezortov, ktoré by mali tvoriť
významný objem prostriedkov očakávaných na refundáciu v roku 2020.
79. 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 2021 až 2023 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. Z tohto
dôvodu nie je možné rozdeliť prijaté úvery a splátky istín obcí a VÚC uvedené
v návrhu rozpočtu na tie od sektora verejnej správy (napríklad ŠFRB) a tie od
subjektov mimo sektora verejnej správy.
Požadované rozdelenie je nevyhnutné pre odhad vývoja hrubého dlhu verejnej správy,
keďže dlh je zaznamenaný na konsolidovanej báze (po vylúčení úverov poskytnutých
medzi subjektmi verejnej správy). Prosím uveďte, s akými predpokladmi uvažovala
prognóza hrubého dlhu (hlavná kniha, str. 22).
Obce - poskytovanie úverov medzi subjektmi VS
(v mil. eur)
2020 2021 2022 2023
OBCE prijaté úvery
220 250 290 350
z toho od ŠFRB
48 115
115
115
z toho od AF
0
0
0
0
z toho od EF
10
10
10
10
Vplyv na dlh
161 125 165 225
OBCE splátky úverov
200 200 200 200
z toho od ŠFRB
40
42
42
42
z toho od AF
0
0
0
0
z toho od EF
0
1
1
1
Vplyv na dlh
160 157 157 157
Čistý vplyv obcí
2 -31
9
69
VÚC
mil. eur
prijaté úvery (FO)
splácanie istín (FO)

2020 2021 2022 2023
50
50
50
50
35
35
35
35
30
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Čistý vplyv medziročnú zmenu na dlhu

15

15

15

15

80. Zdôvodnite prosím predpokladaný nárast daňových príjmov samostatných účtov
štátnych rozpočtových organizácií v roku 2021 (525 mil. eur) oproti odhadu na rok 2020
(465 mil. eur).
Ide o príjmy z poistenia na sociálne zabezpečenie ozbrojených zložiek v
príslušných kapitolách štátneho rozpočtu. Najväčší rozdiel je zaznamenaný
v kapitolách Ministerstva vnútra SR (37,9 mil. eur) a Ministerstva obrany SR (19,3
mil. eur).
v eur
006 - Účet na zabezpečenie
financovania sociálneho
zabezpečenia colníkov

kapitola

N 2021

N 2022

N 2023

2021 - 2020

23 963 818

26 120 708

26 120 708

26 120 708

2 156 890

Spolu

23 963 818

26 120 708

26 120 708

26 120 708

2 156 890

189 659 524
209 316 000
39 895 151
1 727 000
440 597 675
464 561 493

208 978 687
247 194 700
40 854 603
1 886 000
498 913 990
525 034 698

210 478 687
255 599 400
40 854 603
1 994 000
508 926 690
535 047 398

210 978 687
264 034 200
40 854 603
2 179 500
518 046 990
544 167 698

19 319 163
37 878 700
959 452
159 000
58 316 315
60 473 205

MO SR
MV SR
007 - Účet na zabezpečenie
financovania sociálneho
MS SR
zabezpečenia policajtov a vojakov NBÚ
Spolu
Daňové príjmy SÚ RO spolu

R / OS 2020

MF SR

Pri kapitole MO SR predpokladaný nárast príjmov samostatného účtu 007 - Účet
na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v
roku 2021 oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 vyplýva najmä z úprav platov
profesionálnych vojakov od 1.2.2020, z naplnenosti vojenského personálu, z
valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2020 a od 1.7.2021 a od výšky
priznávaných dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2021 (zvýšené
vymeriavacie základy pre výpočet dávok v roku 2021 oproti roku 2020).
Pri kapitole MV SR sú zapríčinené zvýšené výdavky v rámci osobitného účtu
vyšším odchodom príslušníkov PZ, HaZZ a HZZ, ktorí splnili podmienky
nároku na výsluhové dávky, ako aj zvýšeným plnením z titulu ostatných dávok
sociálneho zabezpečenia, ktoré sú nárokovými dávkami v rámci osobitného
systému sociálneho zabezpečenia, a to či už odchodné, nemocenské dávky, dávky
úrazového zabezpečenia.
Zároveň tieto výdavky sú zapríčinené pravidelnou valorizáciou dávok
výsluhového zabezpečenia, ako aj dávok sociálneho poistenia, ktoré sú vyplácané
z osobitného účtu MV SR.
Zdôvodnite prosím rozpočtovaný nárast príjmov z poistenia na sociálne zabezpečenie
ozbrojených zložiek v kapitole Ministerstva vnútra SR (37,9 mil. eur).
Predpokladaný nárast príjmov samostatného účtu sociálneho zabezpečenia v kapitole
Ministerstva vnútra SR v roku 2021 súvisí ešte s rozpočtovaním príjmov pri návrhu RVS
na roky 2020 – 2022. Zvýšenie príjmov z poistenia na sociálne zabezpečenie vyplýva z
pravidelnej valorizácie služobných príjmov príslušníkov PZ, HaZZ a Horskej záchrannej
služby.
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81. V NPC scenári vývoja výdavkov na zdravotnú starostlivosť (hlavná kniha, strana 103,
tabuľka 68) sa v roku 2023 predpokladá pokles nemzdových výdavkov indexovaných CPI
oproti roku 2020 a v roku 2023 sa predpokladá pokles vplyvu zmien v chorobnosti oproti
roku 2022. Prosím vysvetlite dôvody vývoja týchto faktorov v NPC scenári.
NPC rast výdavkov vychádza z bázy predchádzajúceho roku. V dôsledku
úsporných opatrení v roku 2022 sa báza najmä nemzdových výdavkov pre rok 2023
(NPC +PC) výrazne znížila, čo aj po náraste o infláciu znamená pokles voči NPC
2022.
V tabuľke č. 68 údaje za vplyv starnutia a nárast chorobnosti boli nesprávne
prekopírované, starnutie rastie každoročne o 28 mil. eur a výdavky na lieky kvôli
rastu chorobnosti každoročne o 10 mil. eur.
Za predpokladu, že platia uvedené opravené sumy vplyvov starnutia a nárastu
chorobnosti v roku 2022, nesedí celková suma zmeny výdavkov v roku 2022 voči roku
2020 (356 mil. eur). Uveďte prosím tabuľku 68 so všetkými správnymi sumami.
Zmeny výdavkov voči roku 2020 - VZP - bez zmien politík
č. mil. eur

Spolu
Nemzdové
1

Nemzdové bez liekov (o CPI)
Mzdové

2021

2022

2023

242

384

566

18

49

80

18

49

80

178

242

349

2

Automat lekári ÚZS

42

58

83

3

Automat ostatní ÚZS + MM*

60

82

118

4

Nezdravotnícki zamestnanci

24

33

48

5

Ambulantní zdravotnícki zamestnanci

51

69

100

7

15

22

7

15

22

Starnutie

28

57

85

Lieky nárast chorobnosti

10

20

30

Iné výdavky VZP
6
7
8

Správa ZP, príspevky na UDZS, OS ZZS, NCZI,

*minimálna mzda
Zmeny výdavkov voči roku 20120 - VZP - zmeny politík

č. mil. eur

Potenciál
voči
2023
2020

Horizont
plnenia
voči 2020

2021

2022

107

217

228

-

55

165

176

918

všeobecná ambulantná starostlivosť

25

35

37

113

10

10

personál - navýšenie počtu sestier

11

33

35

107

10

11

dlhodobá starostlivosť

0

40

43

338

10

Spolu
Hodnotové opatrenia - Hodnota za peniaze
9

-
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12

prevencia

13

duševné zdravie

14

dofinancovanie ŠAS

15

ďalšie priority

16

0,2

15

17

110

10

9

20

22

200

10

10

10

10

10

1

0

12

12

40

3

Ostatné zmeny politík

52

52

52

-

-

lieky - doplatky

37

37

37

-

-

-1

-1

-1

-

-

3

3

3

-

-

ZP zastavenie exekúcií
výdavky na lieky pre pacientov deti so svalovou
18 atrofiou
17

19

lekárne - platba za pohotovosť

3

3

3

-

-

20

novela 363

9

9

9

-

-

Horizont
plnenia
voči 2020

Zmena výdavkov voči roku 2020 - VZP - úsporné opatrenia - Hodnota za peniaze

č. mil. eur
Spolu
ústavná ZS
zníženie počtu odvrátiteľných hospitalizácií na
21 úroveň V3
ambulantná ZS
22

zníženie počtu návštev ŠAS
lieky

23

nákladová efektivita liekov

24

centrálny nákup liekov

25

nadspotreba liekov (antibiotiká?)

podpora vstupu generík a biosimilárov
medziročné porovnávanie cien liekov dvakrát
27 ročne
26

28

externé referencovanie

zmena úhradových skupín od 1.1.2020
eHealth - spustenie modulov
30
revízna činnosť (interakcie, duplicitné
31 predpisovanie apod)
29

lieky na výnimky
Nové opatrenie ÚHP - aktívne vynucovať
33 vyrovnávací rozdiel
32

SVLZ
34

referencovanie cien výkonov s ČR

35

nadbytočné vyšetrenia

36

laboratórne vyšetrenia - úhrady
zdravotnícke pomôcky

centrálny nákup inkontinenčných pomôcok
inkontinenčné pomôcky - zavedenie základného
38 funkčného typu
37

39

rozšírenie medzinárodného porovnávana cien
štandardné postupy

2021

2022

Potenciál
2023 voči 2020

-107

-242

-291

-462

-3

-4,9

-6,7

-7,4

-3

-4,9

-6,7

-7,4

0

-21

-41

-207

0

-21

-41

-207

-51

-136

-157

-160

4

10

-8

-36

-55

-55

3

-13

-26

-26

-26

2

-1

-3

-4

-7

5

-2

-2

-2

-2

1

0

-2

-2

-2

1

-5

-5

-5

-5

1

0

-3

-3

-3

1

0

-30

-30

-30

1

-7

-7

-7

-7

1

-8

-16

-16

-16

2

-7

-7

-7

-7

1

-21

-38

-38

-38

-4

-9

-9

-9

2

-12

-25

-25

-25

2

-4

-4

-4

-4

1

-8

-13

-18

-18

-1

-2

-2

-2

2

-5

-9

-14

-14

3

-2

-2

-2

-2

1

0

-1

-2

-4
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pôrodníctvo - menej tehotenských vyštrení a
40 cisárskych rezov

41
42

VšZP
revízná činnosť, sprísnenie nepriamych revízií
zefektívnenie prevádzky

0

-1

-2

-4

5

-24

-28

-28

-28

-14

-17

-17

-17

2

-10

-11

-11

-11

2

82. Uveďte prosím dôvody predpokladaného poklesu výdavkov Ministerstva spravodlivosti
SR z 253 mil. eur v roku 2019 a odhadovaných 248 mil. eur v roku 2020 na 219 mil. eur
v roku 2021 (hlavná kniha, strana 122, tabuľka 83).
Predpokladaný pokles výdavkov súdnictva predstavuje pokles osobných
výdavkov zo sumy 194,5 mil. eur v roku 2019 na sumu 182,3 mil. eur v roku 2021,
ďalej pokles výdavkov na tovary a služby zo sumy 44,5 mil. eur v roku 2019 na
sumu 32,2 mil. eur v roku 2021 a tiež pokles kapitálových výdavkov súdnictva zo
sumy 10,4 mil. eur v roku 2019 na sumu 392 tis. eur v roku 2021.
Prosím zdôvodnite uvedené poklesy osobných výdavkov a výdavkov na tovary a služby.
Na znížení osobných výdavkov sa podieľalo hlavne zníženie výdavkov na CUD v sume
6,32 mil. eur a 10 % viazanie osobných výdavkov štátnych zamestnancov
v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v sume 8,61 mil. eur.
Pokles výdavkov na tovary a služby v uvedených rokoch je zapríčinený skutočnosťou, že
boli upravené výdavky rozpočtované na poštové služby (úspora v oblasti CUD) a tiež do
programu OEK sa presunula časť výdavkov súdnictva v oblasti informatiky, ktoré boli
pôvodne vykazované v rámci súdnictva.
83. Na rok 2021 sa rozpočtuje v rezerve na prostriedky EÚ suma 326 mil. eur na prípadný
mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ. Prosím uveďte predpoklady, na základe ktorých
bola táto suma odhadnutá. Je známe približne kedy v priebehu roku 2021 by malo dôjsť
k rozhodnutiu o tomto mimoriadnom odvode?
V návrhu rozpočtu kapitoly VPS na rok 2021 sa rozpočtuje suma 326 mil. eur vo
výdavkovom titule Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ ako mimoriadny
odvod do rozpočtu EÚ. Ide o stratu na tradičných vlastných zdrojoch Suma straty
na tradičných vlastných zdrojoch bola oznámená vyšetrovacím úradom OLAF
v záverečnej správe (Final report OF/2014/1395/B1 z 22.12.2017) vo výške 326,2 eur.
OLAF prípad uzavrel listom zo dňa 01.03.2019 a závery vyšetrovania zároveň
oznámil Komisii. FR SR má rozdielny názor na metódy určenia cien textilných
výrobkov a obuvi z ČĽR.
Úhrada mimoriadneho odvodu bude realizovaná na základe výzvy Európskej
komisie (rozhodnutie) po ukončení komunikácie medzi OLAF a Finančným
riaditeľstvom SR (prípadne MF SR).
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Prosím zdôvodnite, prečo má táto transakcia nulový vplyv na saldo rozpočtu verejnej
správy v metodike ESA2010 v roku 2021 (k hotovostným výdavkom je vytvorená
modifikujúca položka, ktorá neutralizuje vplyv na saldo).
Nakoľko sa predpokladá v roku 2021 úhrada v objeme 326 mil. € bez konečného
rozhodnutia EK, hotovostná úhrada bude posudzovaná ako „úhrada finančnej zábezpeky
OLAF“, ktorá je v zmysle metodiky ESA 2010 FO.
84. Zdôvodnite prosím predpokladanú výšku dofinancovania sektora zdravotníctva na
úrovni 246 mil. eur (prílohy, strana 8 tabuľka 5) vzhľadom na vládou schválený návrh
navýšenia základného imania VšZP, a.s. zo dňa 7.10.2020 o sumu 100 mil. eur.
Dofinancovanie potrieb sektora zdravotníctva sa v súčasnej situácii javí ako
jediné účinné riešenie zamerané na zmiernenie ekonomických dôsledkov
pandémie a má za úlohu zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň tak dochádza k zachovaniu
hotovostnej bilancie verejného zdravotného poistenia v zmysle nového spôsobu
financovania.
Prosím špecifikujte, či suma 100 mil. eur v roku 2020 je konečná alebo sa ešte do konca
roku 2020 uvažuje s ďalším navyšovaním základného imania VšZP, prípadne inou
formou dofinancovania zdravotníctva do celkovej výšky 246 mil. eur, s ktorou uvažuje
návrh rozpočtu.
V roku 2020 je vytvorený priestor na navýšenie do celkovej sumy 246 mil. eur.
85. Prosím zdôvodnite nerozpočtovanie výdavkov spojených s úhradami záväzkov voči
akcionárom súkromných zdravotných poisťovní. Zdravotná poisťovňa Dôvera pravidelne
spláca úver, ktorý je súčasťou výdavkov verejnej správy v metodike ESA 2010 a obe
súkromné poisťovne každoročne vyplácajú zisky svojim akcionárom.
V návrhu RVS na roky 2021 až 2023 ministerstvo financií predmetné výdavky
nerozpočtuje a to z dôvodu, že vzhľadom na skutočný vývoj v minulosti nie je
možné stanoviť konkrétnu výšku predmetných úhrad. Ak v priebehu
nasledujúcich rokov dôjde k realizácii takýchto výdavkov, tak budú musieť byť
kryté zo zdrojov, ktoré bude mať príslušná poisťovňa v danom čase k dispozícii
(zaplatené odvody od EAO, príslušný podiel na platbe štátu, vlastné nedaňové
príjmy), a to vnútornou realokáciou rozpočtovaných výdavkov.
Konkrétnu výšku úhrad splátok existujúceho úveru zdravotnej poisťovne Dôvera je
možné stanoviť na základe údajov uvedených v účtovnej závierke spoločnosti
(zostatková hodnota úveru a informácia o plánovaných pravidelných splátkach). Prosím
zdôvodnite odlišný prístup k rozpočtovaniu tejto časti zdravotníckych výdavkov
v porovnaní s inými výdavkami v sektore zdravotníctva, pri ktorých sa uvažuje s NPC
scenárom vychádzajúcim z aktuálneho roku a vplyvov nových opatrení.
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K zostaveniu rozpočtu verejného zdravotného poistenia pristupujeme v zmysle nového
spôsobu financovania. Návrh rozpočtu verejného zdravotného poistenia obsahuje
predpokladané výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré boli prerokované medzi MZ SR
a UHP (MF SR).
86. Zdôvodnite prosím predpokladaný pokles osobných výdavkov ŽSSK z odhadovaných 129
mil. eur v roku 2020 na 121 mil. eur v rokoch 2021 až 2023, ako aj pokles výdavkov ŽSSK
na tovary a služby z odhadovaných 254 mil. eur v roku 2020 na 140 mil. eur v roku 2021.
Zároveň prosím zdôvodnite nerozpočtovanie úpravy na faktoring, ktorá v posledných
rokoch opakovane negatívne vplývala na ESA 2010 schodok hospodárenia ŽSSK.
Bežné výdavky ZSSK sú v očakávanej skutočnosti len indikatívne a vychádzajú
z aktuálnych dostupných údajov, pričom do konca roka 2020 budú priebežne
aktualizované podľa vykonaných ďalších úprav. V očakávanej skutočnosti roku
2020 výška výdavkov na tovary služby je ovplyvnená presunom z výdavkov, ktoré
boli v schválenom rozpočte roku 2020 rozpočtované na splácanie istiny
a zvýšením bežného transferu zo štátneho rozpočtu. V súlade s revíziou
výdavkov na dopravu bola platba štátu v rámci zmluvy o poskytovaní služieb vo
verejnom záujme pre ZSSK znížená o 20 %, t. j. o 52,9 mil. eur oproti reálnym
výdavkom roku 2019, čo bolo premietnuté do zníženia bežného transferu pre
ZSSK, ktoré sa premietlo do zníženia bežných výdavkov ZSSK na roky 2021 až 2023.
Úpravy na faktoring v rokoch 2021 až 2023 nie sú rozpočtované.
Aké konkrétne opatrenia budú realizované v ŽSSK, ktoré povedú k rozpočtovanému
zníženiu bežných výdavkov spoločnosti na roky 2021 až 2023?
Transfer pre ŽSSK bol znížený na základe úlohy vládou schválenej revízie výdavkov na
dopravu. Konkrétna implementácia opatrení je v gescii manažmentu ŽSSK. Kľúčovým
opatrením, ktoré zohľadní všetky zmeny, je nastavenie novej zmluvy 2021 – 2030 medzi
štátom a ŽSSK.
87. Prosím vysvetlite, akým spôsobom sú v návrhu rozpočtu zahrnuté výdavky na bezplatné
stravovanie v školách v rokoch 2021 až 2023. Predpokladáme, že v očakávanej
skutočnosti roku 2020 sú tieto výdavky zahrnuté v bežných transferoch štátneho
rozpočtu obciam, obce ich majú zaznamenané v prijatých bežných transferoch a vplyv
opatrenia sa premieta vo výpadku príjmov (nižšie tržby) a náraste výdavkov obcí (vyššie
výdavky na zabezpečenie stravovania). V rokoch 2021 až 2023 sú výdavky štátneho
rozpočtu na bezplatné stravovanie rozpočtované v kapitole VPS, pričom obce ich
pravdepodobne nemajú v prijatých transferoch. Zároveň príjmy (okrem prijatých
transferov) a výdavky obcí sa v roku 2021 rozpočtujú na porovnateľnej úrovni s odhadom
na rok 2020. Prosím uveďte, či negatívny vplyv bezplatného stravovania v školách nie je
zaznamenaný duplicitne (vo výdavkoch VPS a vo výpadku príjmov a vyšších výdavkoch
obcí).
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Výdavky na dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sú na
roky 2021 až 2023 rozpočtované v kapitole VPS, t. j. nie sú rozpočtované v podobe
transferov pre obce z kapitoly MPSVR SR. Kapitola MPSVR SR rozpočtuje ako
transfer pre obce výdavky na dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi.
Prosím uveďte, či negatívny vplyv bezplatného stravovania v školách nie je zaznamenaný
v salde verejnej správy duplicitne (vo výdavkoch VPS a vo výpadku príjmov obcí).
Predpokladáme, že zavedenie bezplatného stravovania v školách viedlo od roku 2019
k výpadku nedaňových príjmov obcí, pričom tento výpadok by mal kompenzovať
transfer zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu predpokladá na roky 2021 až 2023
približne rovnakú úroveň nedaňových príjmov ako v roku 2019, kedy sa tento výpadok
prejavil. Z tohto pohľadu sa javí, že v rokoch 2021 až 2023 je negatívny vplyv opatrenia
zahrnutý v príjmoch obcí, ako aj vo výdavkoch VPS.
Obce vykázali nedaňové príjmy za rok 2018 vo výške 585,3 mil. eur a za rok 2019 vo výške
582 mil. eur. Návrh rozpočtu predpokladá na roky 2021 až 2023 nárast nedaňových
príjmov do výšky 590 mil. eur, ktorý je predikciou MF SR.
Podľa uvedených údajov nedaňové príjmy obcí sú medziročne bez výraznej zmeny, t. j.
vplyv je zaznamenaný len vo VPS, ako bolo spomínané v predchádzajúcej odpovedi.
Negatívny vplyv bezplatného stravovania v školách nie je zaznamenaný v salde verejnej
správy duplicitne.
88. Prosím uveďte a zdôvodnite predpoklady použité pri výpočte miery spolufinancovania
v 4. PO pre poľnohospodárske fondy, jednotlivo pre priame platby a program rozvoja
vidieka.
Údaje za 4. PO pre poľnohospodárske fondy sú spracované z podkladov, ktoré zaslal
rezort MPRV SR v podkladoch do návrhu RVS. Výška rozpočtu na roky
2021-2023 bola zostavená na základe odhadu čerpania rezortu. Nakoľko MF SR nie je
certifikačným orgánom pre tieto fondy, bližšími informáciami nedisponuje, odporúčame
obrátiť sa priamo na MPRV SR.
89. Prosím uveďte predpoklady o alokácií emisných povoleniek pre Slovensko (s rozdelením
na aukcionované a bezodplatne pridelené) na každý rok pre obchodovacie obdobie 2021
až 2030 a špecifikujte množstvo povoleniek smerujúcich do trhovej stabilizačnej rezervy
(MSR) v rokoch 2021 a 2022.
MF SR v čase zostavovania návrhu príjmov z predaja emisných kvót disponovalo
nasledujúcimi údajmi, ktoré boli poskytnuté kapitolou MŽP SR:
ROKY

2021

2022

2023

2024

2025

SK bezodplatné
SK aukčný podiel
(objem
pridelených EUA)

12 710 218

12 430 593

12 157 120

11 889 664 11 628 091

14 485 360 14 164 255

13 850 215

13 543 083

2026

2027

11 372 273

11 122 083

13 242 708 12 948 942 12 661 638

2028

2029

2030

10 877 397 10 638 094 10 404 056

12 380 655 12 105 854

11 837 099
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Otázky k Hodnoteniu Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 až 2023
Prevod % kvót do
modernizačného
fondu

4 345 608

4 249 277

4 155 065

4 062 925

3 972 812

3 884 683

3 798 491

3 714 197

3 631 756

3 551 130

Prevod do MSR

2 372 395

2 416 455

0

0

0

0

0

0

0

0

SK aukčný podiel
krátený o prevody

7 767 357

7 498 523

9 695 150

9 480 158

9 269 896

9 064 259

8 863 147

8 666 459

8 474 098

8 285 969
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