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ZHRNUTIE
V nadväznosti na zverejnenú Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1.
štvrťroku 2008 a mesačné indikátory vývoja ekonomiky vypracovalo MF SR aktualizáciu svojej predikcie
o makroekonomickom a fiškálnom vývoji v roku 2008 s cieľom posúdiť ich vplyv na pozíciu verejných financií.
Najnovšie prognózy MF SR jednoznačne potvrdzujú doterajšie očakávania o pozitívnom smerovaní v hlavných
oblastiach ekonomiky SR. Slovenská ekonomika rástla v prvom štvrťroku 2008 naďalej vysokým tempom, vyšším
ako v 1. štvrťroku 2007, avšak v súlade s očakávaniami miernejšie ako za celý rok 2007. Vysoký rast sa dosahuje
stále bez ohrozenia makroekonomickej stability. Očakáva sa, že rast HDP za celý rok 2008 dosiahne úroveň
7,7%, čo je v porovnaní s predpokladmi rozpočtu na rok 2008 viac o 0,9 p.b.. Významnou udalosťou, ktorá
odráža pozitívne trendy v slovenskej ekonomike, bola 2. revalvácia centrálnej parity výmenného kurzu koruny
voči euru na úroveň 30,126 SKK/EUR s účinnosťou od 29. mája 2008 a stanovenie konverzného kurzu dňa 8.
júla 2008 na úrovni aktuálnej centrálnej parity, čím sa SR stane od 1. januára 2009 16. členom eurozóny.
Hlavný fiškálny cieľ vlády na rok 2008 bol stanovený v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2008-2010
v podobe deficitu verejnej správy vo výške 2,3% HDP (vrátane nákladov spojených s 2.pilierom dôchodkovej
reformy vo výške 1,2% HDP). Súčasný odhad deficitu verejnej správy je vo výške 2,2% HDP (vrátane
nákladov spojených s 2.pilierom vo výške 1,1% HDP), čo znamená, že je mierne pod rozpočtovanou hodnotou.
Aktuálny odhad nákladov spojených s 2.pilierom prispieva pozitívne k saldu verejnej správy vo výške 0,1% HDP
v dôsledku vyššieho odhadu jednorazového vplyvu presunu prostriedkov tých sporiteľov, ktorí prestúpili z 2.piliera
výlučne do priebežného piliera dôchodkového systému.
Predpokladá sa, že štátny rozpočet prispeje k zníženiu deficitu sumou 5,0 mld. Sk. Okrem toho sa očakáva lepšie
hospodárenie Sociálnej poisťovne vo výške 4,8 mld. Sk, ktorá kompenzuje zhoršené hospodárenie ostatných
subjektov verejnej správy v sume 4,9 mld. Sk. Zhoršenie hospodárenia o 2,9 mld. Sk sa očakáva na
mimorozpočtových účtoch a účtoch štátnych finančných aktív. Schodok verejnej správy sa tak v dôsledku týchto
zmien zníži oproti schválenému rozpočtu pravdepodobne o 2,0 mld. Sk.
Aktualizácia odhadu daňových príjmov celej verejnej správy naznačuje, že v tomto roku dosiahnutá skutočnosť
mierne prevýši rozpočtovanú úroveň. Znamená to, že podobne ako v predchádzajúcom roku, ani v roku 2008
daňové príjmy nebudú výraznejšie vplývať na výsledný schodok verejnej správy. Udržanie rozpočtovanej úrovne
deficitu, prípadne jeho ďalšie zníženie, bude potrebné uskutočňovať cez dôslednú kontrolu na strane výdavkov
verejnej správy. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať čerpaným a použitým úverom samospráv. Nemenej
významnou skutočnosťou z pohľadu možného negatívneho vplyvu na deficit je vývoj pohľadávok a záväzkov
subjektov sektora verejnej správy (predovšetkým u obcí a VÚC) a odhad prenesených nevyčerpaných limitov
výdavkov kapitol štátneho rozpočtu do roku 2009.
Vzhľadom na to, že aktuálny odhad deficitu verejnej správy je blízko rozpočtovanej hodnoty, zároveň
odhad hotovostných príjmov štátneho rozpočtu nepresahuje rozpočtovanú úroveň a pri zohľadnení
potenciálnych negatívnych dopadov uvedených rizík, MF SR nevidí priestor pre navýšenie výdavkov
štátneho rozpočtu o povolené 1% v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2008.
Odhad deficitu verejnej správy naznačuje potrebu dôsledného monitorovania hospodárenia všetkých
subjektov verejnej správy zo strany MF SR, pričom z hľadiska navrhnutia možných opatrení na dodržanie
rozpočtového cieľa bude rozhodujúci odhad hospodárenia verejnej správy po ukončení 3. kvartálu 2008.
Správa poskytuje informáciu o plnení štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy a zároveň obsahuje
informáciu o hospodárení s rozpočtovými rezervami v súlade s §10 a §30 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
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I.

VÝVOJ MAKROEKONOMICKÉHO PROSTREDIA

I.1.

Prehľad súčasných trendov

Hospodársky rast a trh práce
Rast slovenského hospodárstva dosiahol v prvom štvrťroku 2008 úroveň 8,7%, čo je vyššie tempo ako v 1.
štvrťroku 2007, avšak miernejšie ako tempo za celý rok 2007. Vývoj odráža doznievanie efektov zahraničných
investícií a rozširovania výrob, ako aj postupné približovanie sa k rovnovážnej úrovni oproti rekordným hodnotám
predchádzajúcich rokov. Rast ekonomiky je udržateľný, pohybuje sa iba mierne nad potenciálnym rastom
a nespôsobuje vonkajšiu ani vnútornú nerovnováhu.
Podľa dopytovej štruktúry je ekonomika ťahaná domácim aj zahraničným dopytom. Konečná spotreba
domácností rástla v roku 2008 vysokým tempom 8,4%, podporovaná rastom zamestnanosti a reálnych miezd.
Prechodne výrazným spôsobom klesla tvorba hrubého fixného kapitálu na 2,5%, oproti hodnote 11 % v prvom
štvrťroku 2007. Vládna spotreba vzrástla minimálne, iba o 0,6%. Vývoz a dovoz tovarov a služieb rástli približne
rovnakým tempom, 12,9% a 12,2%, čo je však miernejšia dynamika ako v roku 2007. Bilancia bola však kladná,
a to v stálych aj v bežných cenách, a vyššia ako v 1. štvrťroku 2007.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry bol rast HDP v 1.štvrťroku 2008 generovaný už tradične najmä výrobou strojov,
elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. Kompozitný indikátor rastu reálnych tržieb vo vybraných
odvetviach (VO), ku ktorému z veľkej časti prispieva výroba dopravných prostriedkov a veľkoobchod, taktiež
indikuje pokračovanie rastu ekonomiky.
Rast automobilovej výroby je miernejší
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Silný rast ekonomiky napomáha aj udržaniu pozitívnych trendov na trhu práce, ktorý pretrváva od roku 2004.
Investičné aktivity vytvárajú nové pracovné miesta, čím zvyšujú počet pracujúcich a zároveň znižujú stále vysoký,
ale klesajúci počet nezamestnaných. V prvom kvartáli 2008 sa zvýšil počet pracujúcich podľa metodiky VZPS a
ESA o 2,8%. K celkovému rastu zamestnanosti najviac prispela zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšil sa
počet podnikateľov bez zamestnancov 1, avšak počet zamestnancov vo verejnom sektore klesá. Naďalej klesá
počet nezamestnaných (o 7,4%), čím sa miera nezamestnanosti znížila o 1,0 p.b. na jednu z najnižších
historických úrovní 10,5%. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve sa nominálne zvýšila o 10,4%
na úroveň 20 443 Sk. Rast reálnej mzdy (6,2%) prvý raz od roku 2006 mierne presiahol rast produktivity práce
(5,8%), čo však bolo do určitej miery ovplyvnené vývojom miezd vo verejnej správe. Podľa ŠÚSR v 1.štvrťroku
2008 narástli mzdy v odvetví verejná správa a obrana na medziročnej báze o 12,4%. Na základe údajov MFSR2
bol rast miezd vo verejnej správe vo výške 11,4%, pričom na tejto zmene sa prejavil aj jednorazový faktor

Ide o príspevky v rámci hlavnej štruktúry: zamestnanci v súkromnom a verejnom sektore, podnikatelia s a bez zamestnancov
V porovnaní s údajom ŠÚSR, definícia verejnej správy podľa MFSR zahŕňa aj pedagogických zamestnancov a zamestnancov
v zdravotníctve.
1
2
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v podobe zmeny termínu pravidelnej valorizácie miezd vo verejnej správe vrátane pedagogických zamestnancov
z 1. júla na 1. januára. Príspevok tohto faktora k rastu miezd je približne vo výške 4,7 perc. bodov.
Pokračujúci vysoký rast ekonomiky je naďalej sprevádzaný zlepšovaním obchodnej bilancie, ktoré však nebude
tak prudké ako v roku 2007. Výrazné skokové zníženie deficitu v roku 2007 totiž súviselo s nábehom výroby
v nových automobilkách a pozitívnym vývojom produkcie v elektrotechnickom priemysle. Okrem toho na vývoj
v roku 2008 vplýva do istej miery aj zhoršenie vonkajších podmienok – vyššie sú ceny ropy, potravín a nižší je
rast ekonomík obchodných partnerov. Rast exportu tovarov bol v prvých mesiacoch roku 2008 na úrovni 16%,
kým rast importu dosiahol 17%, čo súviselo okrem iného aj s investičnými nákupmi elektrotechnického priemyslu.
Napriek tomu, že kladné saldo zahraničného obchodu sa oproti 1. štvrťroku 2007 zvýšilo, deficit bežného účtu sa
zhoršil cca o 1,4% HDP v dôsledku zápornej bilancie služieb a výnosov a tiež prehĺbenia deficitu v bežných
transferoch.

Menové ukazovatele
Miera inflácie CPI nadobudla po lete 2007, kedy dosiahla slovenské historické minimá, stúpajúci charakter. Ceny
na Slovensku boli ovplyvnené nepriaznivým vývojom na medzinárodných komoditných trhoch, ktoré zareagovali
na nedostatočnú ponuku, ako aj pravdepodobné špekulačné tlaky, ktoré vyhnali ceny na nové rekordné pozície.
Ešte na začiatku roka 2008 sa medziročná miera inflácie aj vďaka miernej zmene cien energií držala pod úrovňou
4% (rovných 3,8%). Následne však po reakcii domácich cien potravín na priam skokové zmeny cien
potravinárskych komodít vo svete, ako aj po reakcii na ceny ropy v sektore dopravy, vystúpila miera inflácia nad
4%, kde sa s veľkou pravdepodobnosťou už udrží do konca roka. Nezanedbateľným faktorom pre vývoj
spotrebiteľskej inflácie CPI aj naďalej ostávajú trhové služby v oblasti bývania z titulu rastu tzv. imputovaného
nájomného, čo súvisí predovšetkým so zatepľovaním bytových blokov (medziročná zmena v máji 2008 o 12,8%).
Nezvyčajným úkazom z hľadiska štruktúry CPI je vyššie tempo jadrovej inflácie v porovnaní s celkovou infláciou
Takýto stav trvá už od polovice roka 2007. V máji sa jadrová inflácia vyšplhala až na 4,8% a za ostatných 5
mesiacov je vyššia až o 0,7 p.b.. Príčinou vyššej inflácie sú popri cenách potravín aj ceny pohonných hmôt, ceny
v doprave, v reštauračnom, ale aj v zdravotníckom sektore. Dôležitým aspektom však je, že impulzy
vychádzajúce z domáceho ekonomického prostredia stále môžeme považovať za neinflačné.
Aj napriek vysokej citlivosti slovenskej ekonomiky na externé podnety z titulu veľkej energetickej náročnosti
ekonomiky, ako aj nízkej úrovni cenovej konvergencie, si Slovensko dokázalo udržať relatívne nízku infláciu. A to
dokonca aj v takej oblasti ako je sektor potravín. V máji 2008 boli ich ceny na Slovensku z medziročného pohľadu
vyššie až o 10,1%, avšak pri medzinárodnej komparácii podľa metodiky HICP je možné badať, že Slovensko je
na tom od leta 2007 iba mierne horšie ako priemer EÚ a v porovnaní s novými členskými krajinami EÚ má
dokonca jednu z najnižších mier inflácie.
Z hľadiska aktuálneho plnenia kritéria cenovej stability, ako aj plnenia podmienky dlhodobej udržateľnosti miery
inflácie v SR, je dôležité pozorovať vývoj dvanásťmesačného priemeru medziročnej harmonizovanej inflácie,
ktorá je od augusta 2007 pod referenčnou hodnotou, a teda spĺňa nominálne kritérium. V dobe posudzovania
pripravenosti Slovenska Európskou komisiou bola hodnota za SR o 1 p.b. nižšia ako referenčná hodnota (2,22%
vs. 3,23%). V súčasnosti sa rezerva slovenskej inflácie voči referenčnej hodnote ešte stále pohybuje tesne pod 1
p.b., čo svedčí o nepriaznivých vplyvoch drahých energií a potravín na celú globálnu ekonomiku.
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Počas roku 2008 zostáva základná úroková sadzba NBS nezmenená na úrovni 4,25%. Ďalšiemu znižovaniu
sadzieb bránila rastúca inflácia, reflektujúca rast svetových cien ropy a potravín. Na druhej strane, zvyšovanie
sadzieb nebolo aktuálne kvôli obavám z vplyvu globálnej finančnej krízy na ekonomiku Slovenska, ako aj kvôli
neinflačným vnútorným podmienkam na Slovensku. Keďže príčinou celosvetového rastu inflácie sú silné globálne
faktory, zvýšenie kľúčovej sadzby v SR by mohlo skôr výraznejšie pribrzdiť rast a tempo konvergencie slovenskej
ekonomiky než zabezpečiť adekvátny efekt na vývoj inflácie. Do konca roka preto očakávame zachovanie sadzby
na nezmenenej úrovni. Na úroveň 4,25 % zvýšila 4.júla z titulu rastu inflácie v EÚ kľúčovú sadzbu aj ECB (zo
4%), čím sa dorovnal rozdiel medzi základnými sadzbami NBS a ECB.
Rovnovážny posun ekonomických fundamentov v SR si v roku 2008 vyžiadal, aby sa po dohode ministrov financií
krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk Dánska, Estónska, Litvy,
Lotyšska a Slovenska druhý raz revalvovala centrálna parita slovenskej koruny v ERM II o 15% (podľa metodiky
ECB) s účinnosťou od 29. mája 2008. Následne, dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie na úrovni ministrov
financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) stanovila konverzný kurz medzi eurom a slovenskou korunou
na úrovni centrálnej parity, t.j. 1 € = 30,1260 Sk.

I.2.

Vonkajšie prostredie a domáce očakávania

Vývoj vonkajšieho prostredia
Posledný vývoj v oblasti vonkajšieho prostredia bol charakterizovaný rastom cien komodít a turbulenciami na
finančných trhoch. Súčasná finančná kríza je odrazom hypotekárnej krízy v USA z roku 2006. Podmienky na
finančných trhoch zostávajú neisté i na začiatku roka 2008. Finančné trhy sú zoslabené v dôsledku problémov s
manažmentom likvidity v bankovom systéme a hrozbou úverovej reštrikcie. Zvýšili sa medzibankové úrokové
sadzby. Jednou z najviac postihnutých oblastí je spotreba v USA. Napriek klesajúcemu vplyvu dopytu amerických
spotrebiteľov na svetovú ekonomiku môže mať výrazné zníženie ich dopytu stále dostatočne negatívny dosah na
reálnu ekonomiku eurozóny. V roku 2007 európska ekonomika vzrástla o 2,8%, pričom eurozóna rástla tempom
2,6%. V roku 2008 sa očakáva ďalší pokles rastu ekonomiky EÚ na úroveň 2,0% a eurozóny na 1,7%.
Ekonomika USA, ktorá je najviac postihnutá krízou, by mala rásť v roku 2008 len na úrovni 0,9% ( v roku 2007
2,8%).
Americká centrálna banka (FED) znižovala od júna 2007 svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá začala klesať z
úrovne 5,25% v septembri 2007 na súčasnú úroveň 2% (k 4. júlu 2008). V januári dokonca FED znížila svoju
sadzbu o 0,75 p.b., čo bolo najväčšie znižovanie úrokových sadzieb od roku 1984. FED sa znížením úrokových
sadzieb snažila tlmiť negatívny vplyv krízy na hypotekárnom trhu. Na druhej strane kľúčová úroková sadzba ECB
5

zostávala od júna 2007 do začiatku júla 2008 nezmenená na úrovni 4%. Dôvodom boli snahy ECB nájsť vhodnú
polohu voči protichodne pôsobiacim ekonomickým tendenciám. V prospech uvoľnenia menovej politiky
v eurozóne hovorila predovšetkým zhoršená ekonomická situácia spôsobená turbulenciami na finančných trhoch
a tlaky na zásah proti rekordne silnému euru. Na strane druhej, obavy zo zrýchlenia inflácie v eurozóne tlačili na
zvyšovanie úrokových sadzieb. ECB nakoniec 4. júla 2008 zdvihla svoju úrokovú sadzbu na úroveň 4,25%
v dôsledku rýchlo rastúcej inflácie v eurozóne (v máji 2008 ročná HICP eurozóny dosiahla 3,7%).
Rizikovým externým faktorom naďalej zostáva vývoj cien ropy. Cena ropy od začiatku roka stúpa v dôsledku
silného dopytu a pomalšieho rastu ponuky. Cena ropy Brent koncom júna dosiahla úroveň 138 USD/bl. Očakáva
sa, že jej priemerná cena bude v roku 2008 na úrovni 114 USD/bl; jej cena bude pravdepodobne ďalej rásť
a v roku 2009 sa bude pohybovať na úrovni 118 USD/bl. Vplyv vysokých cien ropy na ekonomiku Slovenska
pomáhala tlmiť apreciácia kurzu slovenskej koruny voči americkému doláru, t.j. mene, v ktorej sa ropa nakupuje.

Domáce očakávania
Domáce pozitívne očakávania ekonomického vývoja prechodne slabnú hlavne pod vplyvom vonkajšieho
prostredia (indikátory ekonomickej dôvery3 IES v eurozóne dosahujú rekordné minimá) a do istej miery aj
vplyvom očakávaní súvisiacich so vstupom SR do eurozóny. Vývoj IES v SR takmer verne odráža priebeh vývoja
IES v EÚ a v eurozóne – od polovice roka 2007 si v podstate drží klesajúci trend. Klesajúcu tendenciu má
predovšetkým dôvera v priemysle v dôsledku poklesu dopytu po priemyselných výrobkoch a neistého vývoja
vonkajšieho prostredia. Indikátor dôvery v stavebníctve je variabilný, prevýšil však dlhodobý priemer, čím
reflektuje zvyšovanie dopytu po stavebnej výrobe.
Indikátor ekonomického sentimentu
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR

I.3.

Aktualizácia makroekonomických prognóz

Najnovšie prognózy MFSR potvrdzujú doterajšie očakávania o pozitívnom smerovaní v hlavných oblastiach
ekonomiky SR. Na rok 2008 sa očakáva ekonomický rast na úrovni 7,7%. Väčšina indikátorov dôležitých
z hľadiska vývoja daňových príjmov a obligatórnych výdavkov by sa mohla podľa súčasných predpokladov vyvíjať
lepšie ako sa uvažovalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2008, niektoré sa však výrazne zhoršili, predovšetkým
inflácia:

agregovaný indikátor domácich krátkodobých očakávaní v priemysle, stavebníctve, maloobchode, službách a očakávanej spotrebiteľskej
dôvery na tri mesiace dopredu
3
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Zlepšujú sa najmä očakávania vývoja nominálneho aj reálneho HDP, zamestnanosti, nominálnych
aj reálnych miezd a následne celkového domáceho dopytu, hlavne spotrebného charakteru.
Mierne sa zhoršili predikcie zahraničného dopytu, exportnej výkonnosti a tovarovej bilancie.
Ako dôsledok horšieho odhadu zahraničného obchodu sa oproti predpokladom rozpočtu zhoršila predikcia
bežného účtu platobnej bilancie. Súvisí to hlavne s horším výsledkom bilancie bežného účtu v roku 2007,
pod ktorý sa podpísala väčšia dynamika investičných dovozov a horšie výnosy.
Očakáva sa mierne oslabená investičná aktivita a výrazne horší vývoj spotrebiteľských cien, ktorý však na
druhej strane v krátkodobom horizonte zvyšuje odhady nominálnych hodnôt daňových základní (HDP,
mzdy, spotreba).

Konkrétne porovnania aktuálnych odhadov vybraných indikátorov ekonomiky SR pre rok 2008 s pôvodnými
predpokladmi rozpočtu poskytuje nasledujúca tabuľka:
Aktualizácia prognóz na rok 2008
v %, ak nie je uvedené inak
Hrubý domáci produkt
Hrubý domáci produkt v bežných cenách
Konečná spotreba domácností
Konečná spotreba domácností
Priemerná mesačná mzda
Priemerná mesačná mzda
Zamestnanosť (štatistické zisťovanie)
Index spotrebiteľských cien (CPI)
Bilancia bežného účtu

reálny rast
mld. Sk
reálny rast
nominálny rast
reálny rast
nominálny rast
priemerný rast
priemerný rast
podiel na HDP

Rozpočet 2008

Aktuálny odhad

Rozdiel

6,8
1 988,5
6,0
8,2
4,5
6,6
1,6
2,0
-2,6

7,7
2 060,4
7,0
11,6
4,7
9,2
2,2
4,3
-4,1

0,9
71,9
1,0
3,4
0,2
2,6
0,6
2,3
-1,5
Zdroj: MF SR

Očakávaný rast výkonnosti ekonomiky v roku 2008 na úrovni 7,7% by mal byť miernejší ako v roku 2007 (10,4%),
čo je v súlade s pôvodnými predikciami, avšak o 0,9 p.b. silnejší ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu na rok
2008 (6,8%). Rast v roku 2008 bude výsledkov viacerých, niekedy aj protichodných vplyvov – najmä
doznievajúcich rastových impulzov zo strany PZI a pokračujúcich negatívnych globálnych faktorov – rastu
svetových cien a spomaľovania dôležitých ekonomík. Na strane dopytu sa tak oproti predpokladom rozpočtu
mierne zhoršili vyhliadky na vývoj čistého zahraničného obchodu, avšak zlepšili sa očakávania vývoja domáceho
dopytu. Viac pracovných príležitostí, rast produktivity práce a rýchlejšie tempo reálnej konvergencie podporia aj
vyššiu dynamiku miezd, zamestnanosti, disponibilných príjmov a konečnej spotreby domácností. Na základe
slabšieho vývoja v prvých mesiacoch 2008 sa znížili očakávania o vývoji tvorby hrubého kapitálu. V dôsledku
vyššieho reálneho rastu ekonomiky a vyššej inflácie sa tak upravili aj predpoklady o nominálnej úrovni HDP
smerom nahor. Naopak, dočasne sa zhoršili predpoklady o podiele deficitu bežného účtu na HDP, najmä
v dôsledku horšieho vývoja v roku 2007 ako sa pôvodne očakávalo, ako aj v dôsledku zhoršenia odhadu
zahraničného obchodu. Odhad miery inflácie sa však oproti predpokladom v rozpočte na rok 2008 zvýšil až o 2,3
percentuálneho bodu, a to v dôsledku globálneho rastu cien komodít, najmä ropy a potravín.
Prognóza makroekonomického vývoja vypracovaná MF SR bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre
makroekonomické prognózovanie, ktorého štrnáste zasadnutie sa konalo 20. júna 2008. Výsledkom je celkové
hodnotenie charakteru definitívnej prognózy MF SR - prognóza makroekonomického vývoja na rok 2008
vypracovaná MF SR bola členmi Výboru prevažne označená ako realistická.
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II.

VÝVOJ VEREJNÝCH FINANCIÍ

Hlavným cieľom vlády v oblasti fiškálnej politiky je pokračovať v konsolidácii verejných financií. V nadväznosti na
tento cieľ bola v rozpočte verejnej správy na roky 2008-2010 stanovená aj cieľová hodnota deficitu verejnej
správy pre rok 2008 vo výške 2,3% HDP (vrátane nákladov spojených s 2.pilierom dôchodkovej reformy vo výške
1,2% HDP).
Na základe v súčasnosti dostupných informácií sa očakáva, že štátny rozpočet prispeje k zníženiu deficitu sumou
5,0 mld. Sk. Okrem toho sa očakáva lepšie hospodárenie Sociálnej poisťovne vo výške 4,8 mld. Sk, ktorá
kompenzuje zhoršené hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy v sume 4,9 mld. Sk Zhoršenie
hospodárenia o 2,9 mld. Sk sa predpokladá na mimorozpočtových účtoch a účtoch štátnych finančných aktívach.
Predpokladá sa, že tieto faktory povedú k zníženiu deficitu verejnej správy na tento rok o 2,0 mld. Sk, na úroveň
2,2% HDP, pričom náklady spojené s 2. pilierom sa odhadujú vo výške 1,1% HDP. To v porovnaní s rozpočtom
znamená pozitívny vplyv nákladov 2.piliera vo výške 0,1% HDP na saldo verejnej správy. Uvedená zmena súvisí
s vyšším odhadom jednorazového vplyvu presunu prostriedkov tých sporiteľov, ktorí v čase od 1. januára do 30.
júna 2008 prestúpili z 2.piliera výlučne do priebežného piliera dôchodkového systému.
Aktuálny odhad salda verejnej správy v roku 2008 (ESA 95)
mld. Sk
Schodok VS po schválení jednotlivých rozpočtov

% HDP

46,5

2,3

Štátny rozpočet
Mimorozpočtové účty a ŠFA

-5,0
2,9

-0,4
0,1

Ostatné subjekty verejnej správy
- Sociálna poisťovňa

0,1
-4,8

0,0
-0,2

- Zdravotné poisťovne
- Štátne fondy

1,3
1,6

0,1
0,1

- Obce

1,1

0,1

- Ostatné

0,9

0,0

Aktuálny odhad schodku VS
z toho: zlepšenie deficitu vplyvom aktualizácie odhadu HDP
(+) indikuje zvýšenie schodku verejnej správy v metodike ESA 95

44,4

2,2
0,07
Zdroj: MF SR

Súčasný odhad deficitu je oproti rozpočtovanej úrovni nižší o 2,0 mld. Sk, pričom aktualizácia daňových príjmov
naznačuje, že podobne ako v predchádzajúcom roku, ani v tomto roku nebudú daňové príjmy výraznejšie vplývať
na výsledný schodok verejnej správy. Udržanie rozpočtovanej úrovne deficitu, prípadne jeho ďalšie zníženie,
bude preto potrebné uskutočňovať cez dôslednú kontrolu na strane výdavkov verejnej správy.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj potenciálnym rizikám, ktoré môžu ovplyvniť výsledné hospodárenie
verejnej správy v negatívnom smere. Podstatným rizikom pre odhad salda verejnej správy sú čerpané a použité
úvery samospráv. Nemenej významnou skutočnosťou z pohľadu možného negatívneho vplyvu na deficit je vývoj
pohľadávok a záväzkov subjektov sektora verejnej správy (predovšetkým u obcí a VÚC) a odhad prenesených
nevyčerpaných limitov výdavkov kapitol štátneho rozpočtu do roku 2009.

II.1.

Štátny rozpočet

II.1.1. Daňové príjmy
Po zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy sa uskutočnilo dňa 30. júna 2008 aj zasadnutie Výboru pre
daňové prognózy. Ministerstvo financií na tomto zasadnutí prezentovalo svoju aktualizovanú strednodobú
prognózu daňových príjmov na roky 2008 – 2011. Všetci členovia Výboru s výnimkou NBS posúdili prognózu MF
SR ako realistickú, NBS považuje prognózu za optimistickú. Súčasťou aktualizovanej prognózy bol aj odhad na
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rok 2008, ktorý je v nasledujúcej časti materiálu porovnávaný s výnosom daní vo schválenom rozpočte na rok
2008.
Aktuálny odhad celkových daňových príjmov verejnej správy je oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 vyšší
približne o 5,7 mld. Sk, čo predstavuje plnenie na úrovni 101,7%.
Na zvýšení odhadu sa najväčšou mierou podieľali dane z príjmov, predovšetkým daň z príjmov fyzických osôb zo
závislej činnosti a daň z príjmov právnických osôb, zhodne po 3,7 mld. Sk. Zvýšil sa aj odhad u DPH, ktorej
koncoročný výnos pravdepodobne presiahne rozpočtovanú úroveň o 1,3 mld. Sk. Ďalšie zvýšenie o takmer 2,4
mld. Sk bolo spôsobené metodickou zmenou. V rámci notifikácie deficitu a dlhu Eurostatu k 1.10.2007 boli
Slovenská televízia (STV) a Slovenský rozhlas (SRo) preklasifikované do sektora verejnej správy, pričom ich
príjmy z koncesionárskych poplatkov sú podľa pravidiel ESA95 zaznamenané ako daňové príjmy. V rozpočte
verejnej správy na roky 2008-2010 tieto subjekty ešte neboli zahrnuté. Zvýšenie odhadov u vyššie uvedených
daní bolo kompenzované znížením očakávaného výnosu spotrebných daní približne o 6,2 mld. Sk, čo súvisí
s poklesom výnosu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov a spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Daňové príjmy verejnej správy v roku 2008 (ESA95, mil. Sk)
Schválený
rozpočet 2008

Aktuálny odhad
MF SR

Rozdiel oproti
rozpočtu

Očakávané
plnenie
rozpočtu (%)

Dane z príjmov
FO zo závislej činnosti a funkčných požitkov

116 870
45 140

124 673
48 827

7 803
3 687

106,7
108,2

FO z podnikania a sam. zárobkovej činnosti
Právnických osôb

6 411
59 689

6 514
63 345

103
3 656

101,6
106,1

Vyberané zrážkou
Domáce dane na tovary a služby

5 630
202 055

5 987
197 217

357
-4 838

106,3
97,6

Daň z pridanej hodnoty
Spotrebné dane

140 617
61 438

141 952
55 265

1 335
-6 173

100,9
90,0

14 820
7 050

14 988
6 990

168
-60

101,1
99,1

4 075
3 695

4 303
3 695

228
0

105,6
100,0

1 001
0**

3 523
2 381

2 522
2 381

352,0
-

960
0

1 074
23

114
23

111,9
-

334 746

340 401

5 655

101,7

16,8%

16,5%

-0,3%

-

334 746

338 020

3 274

Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Dane za špecifické služby
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane *
Úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch
Daň z dedičstva, darovania, prevodu a prech. nehn.
Daňové príjmy verejnej správy spolu
podiel na HDP
Daňové príjmy verejnej správy - bez STV a SRo

* vrátane dane za dobývací priestor a dane z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín
** tieto príjmy neboli rozpočtované v rámci RVS na roky 2008-2010

101,0
Zdroj: MF SR

Súčasný odhad daní sa pohybuje mierne nad úrovňou schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2008. Na
tento vývoj malo vplyv viacero faktorov, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcej časti materiálu. Medzi základné
faktory možno zaradiť aktualizáciu skutočného výnosu daní v roku 2007, informácie o aktuálnom plnení daňových
príjmov v tomto roku najmä v spojitosti s makroekonomickým vývojom a prijaté legislatívne zmeny, ktoré neboli
pri tvorbe rozpočtu predpokladané.
V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2008-2010 došlo ku spresneniu skutočného výnosu jednotlivých
daní za rok 2007. Keďže príprava rozpočtu na rok 2008 prebiehala počas roka 2007, skutočnosť za rok 2007 ešte
nemohla byť známa. V súčasnosti je skutočný výnos daňových príjmov za rok 2007 k dispozícii, s výnimkou dane
z príjmov právnických osôb a dane z príjmov fyzických osôb z podnikania. Odchýlka skutočného výnosu za rok
2007 a predpokladaného výnosu v čase prípravy rozpočtu verejnej správy na rok 2008 má priamy vplyv na
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odhadovanú výšku daňových príjmov v roku 2008. S výnimkou DPH bol skutočný výnos daní v roku 2007 vyšší
ako výnos predpokladaný v čase prípravy rozpočtu.
Daňové príjmy v roku 2007 (ESA95, mil. Sk)
Odhady výnosu daní v roku 2007

Dane z príjmov

RVS 2008-2010

Aktuálny

Rozdiel

Naplnenie
odhadu v %

104 202

108 645

4 443

104,3

FO zo závislej činnosti a funkčných požitkov
FO z podnikania a sam. zárobkovej činnosti*

40 340
5 918

42 330
5 906

1 990
-12

104,9
99,8

Právnických osôb*
Vyberané zrážkou

52 420
5 524

54 715
5 694

2 295
170

104,4
103,1

Domáce dane na tovary a služby
Daň z pridanej hodnoty

190 189
131 213

190 347
124 935

158
-6 278

100,1
95,2

Spotrebné dane
Miestne dane

58 976
14 440

65 412
14 518

6 436
78

110,9
100,5

Ostatné dane **

1 036

3 231

2 195

311,9

309 867

316 741

6 874

102,2

17,0%

17,1%

0,1%

-

Daňové príjmy verejnej správy spolu
podiel na HDP

*odhad
**vrátane úhrady za služby verejnosti poskytované STV a SRo (v RVS 2008-2010 nerozpočtované), dane za dobývací priestor a
dane z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín

Zdroj: MF SR

Druhým faktorom je aktuálne plnenie daní za prvých šesť mesiacov tohto roka spolu s očakávaným
makroekonomickým vývojom. V porovnaní so schváleným rozpočtom došlo v poslednej aktualizácii
makroekonomického vývoja prezentovaného v prvej časti tohto materiálu k významnému zvýšeniu odhadu
makroekonomických veličín ovplyvňujúcich vývoj daňových príjmov. Osobitne je potrebné zdôrazniť zvýšenie
očakávaného rastu miezd a zamestnanosti, čo sa okrem dane z príjmov fyzických osôb prejavuje aj na raste
odvodových príjmov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Takisto dochádza k podstatnému rastu
nominálnej aj reálnej konečnej spotreby domácností, ktorý by sa mal prejaviť vo výnose DPH a spotrebných daní.
Porovnanie makroekonomických predpokladov na rok 2008 v čase rozpočtu oproti aktuálnemu odhadu
Ukazovateľ (%)

Základňa pre daň

RVS

Odhad

Rozdiely

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

HDP; b.c. (mld. Sk)

-

1 988,5

2 060,4

71,9

HDP; reálny rast
HDP; nominálny rast

DPPO, DP zrážka

6,8
9,1

7,7
11,3

0,9
2,2

Konečná spotreba domácností; reálny rast*
Konečná spotreba domácností; nom. rast

Spotrebné dane
DPH

6,0
8,2

7,0
11,6

1,0
3,4

Priem. mesačná mzda; nominálny rast
Počet zamestnaných, podľa evid. počtu; rast

DPFO, Odvody
DPFO, Odvody

6,6
1,6

9,2
2,2

2,6
0,6

Mzdová báza; rast **)
Inflácia (priem. ročná)

DPFO, Odvody
DPFO (odpoč. položky)

8,3
2,0

11,5
4,3

3,2
2,3

BRIBOR 1M, priemer

DP zrážka

4,4

4,2

*) bez NISD (Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)

-0,2
Zdroj: MF SR

**) Mzdová báza = priemerná mzda * zamestnaní podľa evidenčného počtu

Tretím faktorom sú legislatívne zmeny prijaté v priebehu tohto roka, ktoré pri príprave rozpočtu na rok 2008
neboli vôbec zohľadnené resp. boli zahrnuté iba čiastočne. Tento faktor sa konkrétne dotýka výnosu spotrebných
daní, pričom uvedené zmeny sú bližšie popísané v nasledujúcej časti materiálu.
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Vývoj jednotlivých daňových príjmov v roku 2008
Odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) je v porovnaní so schváleným rozpočtom vyšší o 3,8
mld. Sk, pričom najvyššou mierou sa na náraste podieľala daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vo
výške takmer 3,7 mld. Sk.
Prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bola upravená na základe skutočného
výnosu v roku 2007, ktorý bol vyšší oproti odhadu použitom pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy na roky
2008-2010 približne o 2 mld. Sk a tiež na základe zlepšenej prognózy rastu makroekonomickej základne, t.j.
mzdovej bázy o 3,2 p.b.
Údaje o plnení tejto dane v prvom polroku tohto roku potvrdzujú progresívny charakter tejto dane, ktorý možno
pripísať aj vysokému rozdielu medzi rastom hrubých miezd a rastom odpočítateľných položiek znižujúcich daňovú
povinnosť. Navyše od tohto roku sa prejavuje zvýšená progresivita tejto dane v dôsledku zavedenia klesajúcej
odpočítateľnej položky.
Významným jednorazovým faktorom, ktorý prispel k zvýšeniu prognózy tejto dane je presun termínu valorizácie
miezd vo verejnej správe. Doteraz sa tieto mzdy valorizovali každoročne k 1. júlu, od 1. januára 2008 sa tento
termín presunul na začiatok roka.
V prípade dane z príjmov fyzických osôb z podnikania sa na miernej zmene prognózy podieľala aktualizácia
odhadu makroekonomického vývoja.
Základom pre aktualizáciu odhadu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) je odhad výnosu dane v roku
2007 na základe agregovaných daňových priznaní, ktorý vzrástol v porovnaní s údajom uvedeným v rozpočte
verejnej správy na roky 2008-2010 o necelých 2,3 mld. Sk. Táto zmena bola v plnej miere zohľadnená aj v
očakávanej výške výnosu DPPO na tento rok. Napriek tomu, že odhad výnosu dane v roku 2007 je v porovnaní
s rozpočtom založený na presnejších informáciách, stále ide len o odhad, preto je aj riziko odhadu na rok 2008
v porovnaní s ostatnými daňami (okrem DPFO z podnikania) výraznejšie.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil odhad výnosu DPPO v roku 2008, je aktualizácia prognózy makroekonomického
vývoja. Naďalej je teda možné očakávať, že vysoký ekonomický rast v kombinácii s rastom miezd pod úrovňou
rastu produktivity práce sa bude premietať do rýchlejšieho rastu základu tejto dane v porovnaní s rastom
nominálneho HDP.
Rizikom pre odhad DPPO zostávajú popri odhadovanom skutočnom výnose dane z roku 2007 vývoj faktorov
ovplyvňujúcich ziskovosť podnikov (najmä vplyv rýchlej apreciácie slovenskej koruny v predchádzajúcom období
a vývoj cien ropy) a čerpanie daňových úľav najmä podnikmi, ktoré už daň v minulosti platili.
Zvýšenie odhadu dane z príjmov vyberanej zrážkou súvisí najmä s aktualizáciou vplyvu platieb dane
z licenčných poplatkov a s údajom o skutočnom plnení dane v roku 2007. Vplyv aktualizácie prognózy
makroekonomického prostredia na odhad tejto dane je nízky, keďže sa očakáva stabilný vývoj úrokových mier
a mierny pokles podielu úspor na disponibilných príjmoch domácností.
Zvýšenie prognózy vývoja dane z pridanej hodnoty o približne 1,3 mld. Sk v porovnaní s rozpočtom možno
pripísať vplyvu troch faktorov. Prvým je horšia skutočnosť za rok 2007, ktorá je v porovnaní s rozpočtom nižšia
o 6,3 mld. Sk. V tomto údaji je však započítaný aj vplyv skoršieho vrátenia nadmerných odpočtov v sume 2,4 mld.
Sk, čo malo negatívny vplyv na rok 2007, ale naopak pozitívne ovplyvní výnos v roku 2008. Posledným faktorom
je aktualizácia prognózy makroekonomických ukazovateľov. V tomto smere však MF SR zvolilo konzervatívny
prístup, keďže na základe skutočných údajov z minulých rokov sa ukazuje, že výnos DPH zaostáva za rastom
makroekonomickej základne.
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Na znížení odhadu výnosu spotrebných daní oproti rozpočtu o 6,2 mld. Sk sa v najväčšej miere podieľal pokles
výnosu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov o 5 mld. Sk a pokles výnosu spotrebnej dane
z minerálnych olejov o 1,1 mld. Sk.
V prípade spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov je uvedený pokles spôsobený legislatívnou zmenou.
V súlade s harmonizáciou sadzieb na úrovni EÚ očakáva aktuálna prognóza spotrebných daní zvýšenie sadzby
dane z cigariet k 1. februáru 2009, pričom v rozpočte verejnej správy na roky 2008-2010 sa uvažovalo so zmenou
od 1. januára 2009. Tento mesačný posun spôsobí zmenu vplyvu jednorazového efektu spojeného
s predzásobením na výnosy dane podľa ESA95 v rokoch 2008 a 2009. V porovnaní s rozpočtom poklesne výnos
tejto dane v roku 2008 o 5 mld. Sk, ktorý sa presunie do nasledujúceho roku.
V minulosti pri zvyšovaní sadzby tejto dane existovalo významné riziko v súvislosti s odhadom výšky vplyvu
predzásobenia, t.j. dodatočných výnosov v jednom období, resp. ich výpadku v nasledujúcom období. Toto riziko
sa minimalizovalo zavedením obmedzenia, podľa ktorého sa cigarety zdanené ešte pôvodnými sadzbami budú
môcť predávať len do konca septembra 2009, čím sa zvýši presnosť odhadu efektu predzásobenia na daňové
príjmy verejnej správy.
Hlavným dôvodom poklesu odhadu výnosu spotrebnej dane z minerálnych olejov v tomto roku je skutočný výnos
tejto dane v roku 2007 a legislatívna zmena v podobe oslobodenia LPG od dane, ktorá vstúpila do platnosti od 1.
júla 2008. Odhadovaný výpadok z oslobodenia zdaňovania LPG je v tomto roku vo výške 110 mil. Sk.
Riziko pre odhad výnosu zo spotrebných daní naďalej predstavuje rozšírenie využitia biopalív s vplyvom na výnos
spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Odhad výnosu daní z medzinárodného obchodu a transakcií bol upravený v nadväznosti na aktualizáciu
prognózy výnosov z podielu na vybratých finančných prostriedkoch, ktorý je tvorený vo výške 25% zo sumy
tradičných vlastných zdrojov EÚ pripadajúcich na dovozné clo a poľnohospodárske poplatky. Prognóza bola
vypracovaná na základe záverov Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR) zo 7. mája 2008.
Zmena prognózovaných výnosov z miestnych daní je zapríčinená dostupnými údajmi o skutočnom plnení dane
z nehnuteľností a daní za špecifické služby v roku 2007.
Okrem vyššie uvedených zmien bol aktualizovaný aj dopad asignácie podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške
2%. V roku 2008 sa očakáva, že suma prostriedkov poukázaných na osobitné účely (verejnoprospešné aktivity
mimovládnych neziskových organizácií) dosiahne 1 442 mil. Sk, čo by predstavovalo 70% maximálne možnej
výšky. V porovnaní s rozpočtom to znamená zvýšenie výdavkov o 61 mil. Sk.
Vplyv prevodu prostriedkov na verejnoprospešný účel v roku 2008 na rozpočet (v mil. Sk)

Výdavky verejnej správy podľa ESA95
- Prevod na VPÚ z DPFO
- Prevod na VPÚ z DPPO

2007 skutočnosť

2008 schválený
rozpočet

2008 aktuálny
odhad

Rozdiel oproti
rozpočtu

1 269

1 381

1 442

61

386
883

415
966

438
1004

23
38
Zdroj: DR SR, MF SR

Porovnanie aktuálneho odhadu s rozpočtovanými výnosmi daní a daňových sankcií jednotlivých zložiek verejnej
správy je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Významný nárast daňových príjmov o 2,8 mld. Sk resp. 922 mil. Sk sa
očakáva v prípade obcí a vyšších územných celkov. Zvýšenie príjmov STV a SRo v porovnaní s rozpočtom súvisí
s metodickou zmenou. Zároveň sa odhaduje mierne negatívny vplyv aktualizácie daňových prognóz na štátny
rozpočet vo výške 332 mil. Sk.
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Zložky verejnej správy - rozdiel aktuálneho odhadu daní oproti schválenému rozpočtu (ESA95, v mil. Sk)
Daňové príjmy

Sankcie daní

2% z daní

Spolu

5 655
-422

193
151

-61
-61

5 787
-332

- Obce
- VÚC

2 811
884

4
38

-

2 815
922

- STV
- SRo

1 718
663

-

-

1 718
663

2

-

-

Verejná správa
- Štátny rozpočet

- Environmentálny fond

2
Zdroj: MF SR

Medzi hlavné riziká prognózy patrí ziskovosť podnikov, cena ropy, rozšírenie používania biopalív a možnosť
zasielania 2% z daní na verejnoprospešný účel. Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, najväčšia
neistota ohľadom prognózy existuje v prípade DPPO. Vychádza sa zo skutočnosti, že ziskovosť podnikov je
ovplyvnená viacerými faktormi, ktorých predikcia sa spája s vysokou mierou rizika, ako napríklad vývoj ceny ropy
a premietnutie rýchleho posilnenia slovenskej koruny v poslednom období. Podstatný vplyv na výnos DPPO by
malo aj čerpanie daňových úľav podnikmi, ktoré už v minulosti daň platili.
Vývoj ceny ropy však má okrem ziskovosti podnikov aj ďalšie významné vplyvy na ekonomiku. Aj keď sa zatiaľ
vysoké ceny ropy negatívne neprejavili v spotrebe pohonných látok, ďalšie zvýšenie cien na medzinárodných
trhoch sa môže premietnuť do ďalšieho rastu cien benzínov a motorovej nafty. To by mohlo následne znížiť
spotrebu týchto produktov, čo by malo negatívny vplyv na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov a DPH.
V prípade výrazného zvýšenia cien ropy by však mohli mať sekundárne efekty v podobe spomalenia
ekonomického rastu oveľa vážnejšie dopady na príjmovú i výdavkovú stranu rozpočtu.
Ďalším rizikom môže byť výraznejšie rozšírenie používania biopalív, ktoré sú daňovo zvýhodnené a znižujú výnos
spotrebných daní. V prípade, ak by sa využili maximálne možnosti na využitie daňového zvýhodnenia biopalív
a na trh by sa uvádzali len takéto palivá, výpadok na spotrebnej dani by v tomto roku mohol dosiahnuť výšku 1,0
mld. Sk.
Negatívny dopad môže mať aj väčšie využívanie možnosti zasielania 2% z dane z príjmov na verejnoprospešný
účel. Maximálny vplyv prevodu prostriedkov môže v tomto roku dosiahnuť úroveň až 2,1 mld. Sk, čo je oproti
prognózovanej hodnote viac približne o 600 mil. Sk.
Vplyv aktualizácie odhadu daní na saldo verejnej správy
Veľkosť vplyvu aktualizácie daňových príjmov na rozpočtovaný deficit verejnej správy v metodike ESA 95 nie je
ekvivalentný rozdielu v odhade daní oproti rozpočtu v sume 5,7 mld. Sk. Pri prechode z rozdielu v odhade daní
na vplyv na deficit sú nutné viaceré úpravy:
 Prvou je zohľadnenie predpokladu MF SR, že samospráva všetky peniaze, ktoré dostane v danom roku
naviac oproti rozpočtu, minie pri inak vyrovnanom hospodárení.
 Daňové sankcie sa vykazujú podľa metodiky ESA95 ako súčasť nedaňových príjmov. Keďže však
s aktualizáciou prognóz daňových príjmov dochádza aj k spresneniu odhadu daňových sankcií, zohľadňuje sa
ich vplyv na rozpočtovaný deficit. Zároveň sa vyčísľuje vplyv sankcií na príjmy územnej samosprávy pri
zohľadnení predpokladu ich vyrovnaného hospodárenia.
 Ďalším faktorom sú príjmy STV a SRo z úhrad za služby verejnosti, pričom aj v tomto prípade sa predpokladá
vyrovnané hospodárenie týchto subjektov. Keďže tieto príjmy neboli súčasťou rozpočtu verejnej správy na
roky 2008-2010, pri vyčíslení ich vplyvu je potrebné odrátať celkovú výšku príjmov.
 Negatívny vplyv na saldo verejnej správy má aj poukazovanie 2% na osobitný účel. Daňové príjmy v metodike
ESA95 sú uvádzané v plnej výške, pričom poukazovanie 2% z daní je považované za výdavok v prospech
neziskových organizácií. Aktuálny odhad predpokladá v porovnaní s rozpočtom vyšší prevod prostriedkov na
osobitný účel, preto je vplyv na saldo verejnej správy negatívny.
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Po úprave o tieto vplyvy má aktualizácia daňových príjmov na úrovni verejnej správy pozitívny vplyv na saldo
verejnej správy vo výške 608 mil. Sk.
Dopad na saldo verejnej správy oproti rozpočtu (ESA95, mil. Sk)
2008
(1) Daňové príjmy VS

5 655

(2) Sankcie daní VS

193

(3) Daňové príjmy obcí a VÚC (cash)

2 756

(4) Sankcie obcí a VÚC
(5) Príjmy STV a SRo - úhrada za služby verejnosti

42
2 381

(6) 2% výnosu DPFO a DPPO na verejnoprospešný účel

61

(7) Vplyv aktualizácie daňových príjmov na deficit verejnej správy

608

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

Zdroj: MF SR

II.1.2. Iné ako daňové príjmy štátneho rozpočtu
Predpokladané plnenie iných ako daňových príjmov štátneho rozpočtu bude oproti rozpočtovanej úrovni
nižšie o 0,7 mld. Sk. Predpokladané plnenie nedaňových príjmov bude ovplyvnené najmä nasledovnými
skutočnosťami. Neplnenie príjmov v oblasti kapitálových príjmov, úrokových príjmov, poplatkov a platieb bude
čiastočne kompenzované vyššími príjmami z dividend realizovanými MH SR a taktiež lepším plnením iných
nedaňových príjmov.
Iné ako daňové príjmy štátneho rozpočtu (ESA 95, mil. Sk)
Schválený
rozpočet
2008

Aktuálny
odhad
2008

Rozdiel

Očakávané
plnenie
rozpočtu
(v %)

Príjmy z podnikania a z vlastníctva

899,3

2 352,1

1 452,8

261,5

Administratívne a iné poplatky a platby

7 955,1

7 518,6

-436,5

94,5

Kapitálové príjmy

3 074,6

1 768,7

-1 305,9

57,5

Úroky z domácich a zahr. úverov, pôžičiek a vkladov

7 185,8

5 860,2

-1 325,6

81,6

Iné nedaňové príjmy

3 211,5

6 119,2

2 907,7

190,5

Tuzemské transfery

18 964,6

17 021,4

-1 943,2

89,8

Iné ako daňové príjmy - spolu *

41 290,9

40 640,2

-650,7

98,4

* bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a príjmov z grantov, ktoré majú neutrálny dopad na schodok štátneho rozpočtu

V príjmoch z podnikania a z vlastníctva sa z hľadiska realizácie štátneho rozpočtu očakáva významnejší pohyb
v priebehu 3. štvrťroka, kedy príde k úhrade doteraz nerealizovaných dividend z podnikov s majetkovou účasťou
štátu, v ktorých výkon akcionárskych práv zabezpečujú niektoré ministerstvá. Oproti rozpočtovanej úrovni sa
predpokladá prekročenie príjmov štátneho rozpočtu na úrovni približne 1 452,8 mil. Sk.
V rámci pôsobnosti rezortu Ministerstva financií SR boli rozpočtované dividendy na úrovni 193,0 mil. Sk, a to od
spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a TIPOS a. s. V súčasnosti bol realizovaný odvod
v celkovej výške 200,0 mil. Sk, a to od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 100,0 mil. Sk, od
TIPOS, a. s. vo výške taktiež 100,0 mil. Sk, čím došlo k prekročeniu rozpočtu o 7,0 mil. Sk.
V rámci pôsobnosti rezortu Ministerstva hospodárstva SR možno očakávať, že z dôvodu platnosti predbežného
opatrenia Najvyššieho súdu SR, ktorým sa pozastavila výplata dividend akcionárom Transpetrolu, a.s. sa
neočakávajú dividendy vo výške 179,0 mil. Sk (rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa). Od
spoločnosti Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice možno očakávať dividendy na úrovni
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144,6 mil. Sk, pričom rozpočet predstavoval 58,0 mil. Sk. Pôvodne rozpočtované dividendy FNM SR od
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. vo výške 1,0 mld. Sk sa z dôvodu nerealizovania prevodu 34 % podielu akcií
na Fond budú realizovať v príjmoch kapitoly MH SR. Očakáva sa mierne prekročenie o 20,0 mil. Sk. Celkovo za
kapitolu MH SR možno očakávať prekročenie rozpočtu o 927,6 mil. Sk.
V rámci pôsobnosti rezortu Ministerstva zahraničných vecí SR sa rozpočtovali dividendy vo výške 20,0 mil. Sk,
a to od Správy služieb diplomatickému zboru, a. s. Predpokladá sa odvod na úrovni rozpočtu.
Pri rozpise schváleného rozpočtu došlo k nesprávnemu zaradeniu príjmov osobitného odvodu zo zisku štátnych
podnikov Vodohospodárska výstavba, š. p a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. v rámci kapitoly
Ministerstva životného prostredia SR, a to vo výške 500 mil. Sk. Uvedené sa v porovnaní so schváleným
rozpočtom prejavuje ako prekročenie rozpočtu, čo však z hľadiska nominálnych príjmov štátneho rozpočtu
neplatí, nakoľko tieto boli rozpočtované v kapitálových príjmoch.
Na základe doterajšieho vývoja príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb sa javí, že
ku koncu roka môže dôjsť k výpadku u niektorých druhov príjmov tejto kategórie. V prípade príjmov zo správnych
a ostatných poplatkov sa odhaduje výpadok na úrovni približne 297,8 mil. Sk a v prípade tržieb z predaja
kolkových známok sa očakáva prekročenie rozpočtovaného objemu, a to zhruba o 388,1 mil. Sk. Vývoj súdnych
poplatkov naznačuje neplnenie rozpočtovanej úrovne, a to takmer o 139,1 mil. Sk. Taktiež poplatky a platby z
nepriemyselného a náhodného predaja môžu predstavovať určité riziko príjmov štátneho rozpočtu, keď ku koncu
júna 2008 predstavovalo ich plnenie len 32,8% schváleného rozpočtu, čo znamená, že ich výpadok sa odhaduje
približne na úrovni 621,6 mil. Sk. Naopak pozitívny vývoj zaznamenávajú pokuty, penále a iné sankcie, keď na
základe ich plnenia ku koncu júna 2008 sa odhaduje, že prekročia rozpočtovanú úroveň o 52,1%. Po zohľadnení
vyššie popísaných pozitív ako aj negatív možno predpokladať, že u administratívnych poplatkov a iných
poplatkov a platieb dôjde k výpadku príjmov štátneho rozpočtu na úrovni zhruba 436,5 mil. Sk.
U kapitálových príjmov sa očakáva nenaplnenie rozpočtovanej úrovne vo výške 1,3 mld. Sk. Uvedené
neplnenie sa očakáva najmä v kapitole MO SR, kde sa pravdepodobne neuskutoční predpokladaný odpredaj
majetku vo výške 1,0 mld. Sk. Vyššie popísané nesprávne zaradenie príjmov u kapitoly MŽP SR predstavuje
kvázineplnenie vo výške 0,5 mld. Sk. Uvedené negatíva sú kompenzované ostatnými kapitolami, a to vo výške
0,2 mld. Sk. Výška tohto druhu príjmu je ovplyvnená objemom majetku v správe jednotlivých kapitol štátneho
rozpočtu, ktorý je predmetom predaja. Podstatou tohto druhu príjmu je nerovnomerný a skokový vývoj počas
roka.
Očakáva sa, že príjmy z úrokov budú oproti rozpočtu nižšie o cca 1,3 mld. Sk, keďže sa predpokladá
nenaplnenie rozpočtovaných príjmov z finančných operácií uskutočňovaných ARDALom v mene MFSR – klienta
Štátny dlh. Nenaplnenie príjmov súvisí s tým, že takmer všetky peňažné zdroje zo Štátnej pokladnice boli
využívané pre potreby štátu prostredníctvom klienta Štátny dlh, ktorý je zodpovedný za správu štátneho dlhu
a neboli ukladané na trhu. Uvedený výpadok príjmov bude pravdepodobne čiastočne kompenzovaný zvýšenými
úrokovými príjmami z finančného hospodárenia v systéme Štátnej pokladnice.
Na základe aktuálneho plnenia sa predpokladá, že iné nedaňové príjmy dosiahnu oproti schválenému rozpočtu
výnos vyšší o cca 2,9 mld. Sk. Je predpoklad, že v rámci iných ako daňových príjmov dosiahnu iné príjmy
najväčší podiel. Ide o príjmy, ktoré sa v priebehu roka sústreďujú na tejto položke a ku koncu roka budú
preúčtované na konkrétne príjmové položky štátneho rozpočtu. Zvýšené plnenie sa predpokladá najmä u príjmov
z výťažkov z hazardných hier, taktiež u vratiek prostriedkov štátneho rozpočtu a u odvodov vyplývajúcich zo
zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
V rámci tuzemských transferov sa očakáva nižší príjem vo výške cca 1,9 mld. Sk. Príspevky zdravotných
poisťovní do príjmov MZ SR na činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby sa predpokladajú na
rozpočtovanej úrovni. Na základe výsledkov hospodárenia spoločností za rok 2007, v ktorých vlastníkom akcií je
FNM SR, dôjde k nenaplneniu rozpočtovaných príjmov z dividend FNM SR. Pôvodne rozpočtovaný objem 18,7
mld. Sk sa nenaplní v objeme 1,9 mld. Sk. Tieto FNM SR na základe súhlasu vlády a parlamentu prevedie na
účty Štátnych finančných aktív a následne sú na základe uznesenia vlády prevedené do príjmov štátneho
rozpočtu.
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Predpokladá sa, že tuzemské a zahraničné granty, ktoré sa nerozpočtujú, dosiahnu ku koncu roka úroveň
cca 0,5 mld. Sk a kapitoly štátneho rozpočtu ich následne aj vyčerpajú. Tieto operácie majú neutrálny vplyv na
schodok štátneho rozpočtu.
Napriek tomu, že prostriedky z rozpočtu EÚ nemajú vplyv na schodok štátneho rozpočtu, predpokladá sa, že
oproti rozpočtovanej úrovni dosiahnu nižšiu skutočnosť o 3,3 mld. Sk.

II.1.3. Výdavky štátneho rozpočtu
Na základe doterajšieho čerpania výdavkov štátneho rozpočtu a ich očakávaného vývoja do konca roka 2008 sa
oproti schválenému rozpočtu očakáva nečerpanie jednotlivých rozpočtových kapitol na úrovni cca na úrovni 8,4
mld. Sk, z čoho približne 5,1 mld. Sk predstavuje pozitívny vplyv na odhad salda verejnej správy. Na tejto
skutočnosti sa v najväčšej miere podieľa nečerpanie výdavkov slúžiacich na nákup tovarov a služieb, bežných
transferov a taktiež úspora výdavkov súvisiacich s obsluhou štátneho dlhu. Naopak, negatívom je predpokladané
prekročenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov.
Výdavky štátneho rozpočtu (ESA 95, mil. Sk)

Výdavky štátneho rozpočtu bez výdavkov štátneho dlhu

Schválený
rozpočet
2008

Aktuálny
odhad 2008

Rozdiel

Očakávané
plnenie
rozpočtu
(v %)

352 797,1

345 239,3

-7 557,8

97,9

Osobné výdavky

57 553,8

57 553,8

0,0

100,0

Tovary a služby

56 409,1

45 570,4

-10 838,7

80,8

Bežné transfery

199 026,1

193 730,1

-5 296,0

97,3

Kapitálové výdavky

39 808,1

48 385,0

8 576,9

121,5

Výdavky štátneho dlhu

31 793,4

30 999,9

-793,5

97,5

Výdavky štátneho rozpočtu spolu

384 590,5

376 239,2

-8 351,3

97,8

Národne zdroje

348 605,5

343 535,2

-5 070,3

98,5

Prostriedky z rozpočtu EÚ

35 985,0

32 704,0

-3 281,0

90,9

z toho:

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy umožňuje kapitolám štátneho rozpočtu presun nevyčerpaných
limitov kapitálových výdavkov, prostriedkov Európskej únie a prostriedkov určených na financovanie spoločných
programov SR a EÚ do budúceho roka. V roku 2008 došlo z uvedeného titulu k zvýšeniu možnosti čerpania
limitov výdavkov kapitol štátneho rozpočtu o takmer 43,1 mld. Sk, čo predstavuje dodatočných 11,3% nad rámec
schváleného rozpočtu výdavkov.
V rozpočte na rok 2008 mali kapitoly štátneho rozpočtu k dispozícií takmer 36,0 mld. Sk prostriedkov EÚ. Na
základe vyššie popísanej možnosti presunu prostriedkov z minulého roka si kapitoly štátneho rozpočtu preniesli
z predchádzajúcich rokov ďalších 22,2 mld. Sk prostriedkov EÚ. Spolu tak mali v roku 2008 k dispozícií
58,2 mld. Sk. Vzhľadom na doterajší vývoj sa predpokladá, že skutočné čerpanie do konca roka môže dosiahnuť
úroveň 32,7 mld. Sk. Očakáva sa, že zvyšných 25,5 mld. Sk budú kapitoly prenášať do nasledujúceho roka.
Napriek týmto značným objemom samotné prostriedky EÚ majú neutrálny vplyv na deficit štátneho rozpočtu,
nakoľko ich čerpanie je kryté v rovnakej výške príjmami z rozpočtu EÚ.
Obdobná analógia platí aj u prostriedkov určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ, s tým
rozdielom, že tieto v plnej miere ovplyvňujú deficit štátneho rozpočtu, nakoľko ide o národné prostriedky
Slovenskej republiky. Prenesené prostriedky z minulých rokov umožnili zvýšenie limitov výdavkov kapitol
štátneho rozpočtu o 11,3 mld. Sk. Vzhľadom na vyššie uvedené čerpanie samotných prostriedkov z rozpočtu EÚ
sa predpokladá, že kapitoly štátneho rozpočtu prenesú 10,3 mld. Sk limitov výdavkov určených na
spolufinancovanie do nasledujúceho roka, čo je zhruba o 1,0 mld. Sk menej ako v roku 2007.
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V rámci kapitálových výdavkov si jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu presúvali na neukončené investičné akcie
prostriedky v objeme 6,6 mld. Sk. Vývoj kapitálových výdavkov je počas roka nerovnomerný a k najväčšiemu
čerpaniu dochádza v posledných mesiacoch roka. Napriek tomu, že kapitoly v priebehu roka síce čerpajú
prednostne limity minulého roka, očakáva sa nečerpanie týchto prostriedkov vo výške cca 3,0 mld. Sk. Spolu
s nečerpanými prostriedkami bežného roka vo výške 3,8 mld. Sk možno predpokladať, že ku koncu roka sa
dosiahne nečerpanie v objeme cca 6,8 mld. Sk, ktoré sa stanú skutočnými výdavkami v niektorom
z nasledujúcich rokov. Výška preneseného limitu kapitálových výdavkov do nasledujúceho roka je približne na
rovnakej úrovni ako v roku 2007.
Medziročný vplyv prenášaných limitov (v mil. Sk)
Schválený
rozpočet 2008

Presun limitov
z minulých
rokov

Upravený
rozpočet 2008

Predpoklad
čerpania do
konca roka

Rozdiel oproti
upravenému
rozpočtu

Rozdiel oproti
schválenému
rozpočtu

Spolufinancovanie

13 657

11 301

24 958

14 680

-10 279

1 023

Kapitálové výdavky

29 371

6 632

36 003

29 171

-6 832

-200

Spolu

43 028

17 933

60 961

43 851

-17 111

823

V kategórii bežných výdavkov sa v oblasti miezd a poistného predpokladá čerpanie na úrovni schváleného
rozpočtu. Za predpokladu nízkeho čerpania prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na II.
programové obdobie (s výnimkou prostriedkov pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva SR) a odhadovanej
úrovne nečerpania prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu presunutých z minulých rokov,
možno predpokladať nečerpanie na tovaroch a službách na úrovni takmer 10,8 mld. Sk.
Obdobná analógia platí aj u bežných transferov, kde sa očakáva ku koncu roka nečerpanie vo výške 5,3 mld. Sk.
Rozhodujúcim faktorom vplývajúcim na ich predpokladaný vývoj je očakávané prednostné čerpanie prostriedkov
presunutých z predchádzajúcich rokov, ako aj úroveň čerpania tohtoročného rozpočtovaného objemu
prostriedkov EÚ a spolufinancovania.
Na prekročenie čerpania kapitálových výdavkov oproti schválenému objemu má vplyv jednak prednostné
čerpanie presúvaných limitov kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov, ako aj očakávané čerpanie
prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu jednotlivými kapitolami štátneho rozpočtu.
V roku 2008 majú kapitoly štátneho rozpočtu zvýšený priestor na čerpanie výdavkov o vyššie spomínané objemy
limitov presunutých z predchádzajúcich rokov. V nadväznosti na skutočnosť, že prostriedky z rozpočtu EÚ majú
neutrálny dopad na schodok štátneho rozpočtu, pozitívny dopad na schodok štátneho rozpočtu v objeme
cca 4,3 mld. Sk predstavuje iba nečerpanie výdavkov financovaných národnými zdrojmi (bez výdavkov štátneho
dlhu). Z uvedeného objemu ide najmä o nečerpanie kapitálových výdavkov financovaných z národných zdrojov
v objeme 0,2 mld. Sk, o úsporu v oblasti dávok a príspevkov sociálnej pomoci v objeme cca 1,0 mld. Sk, ako aj
MF SR očakávanú úsporu poistného plateného štátom na zdravotné poistenie v objeme cca 0,4 mld. Sk, a to
z dôvodu očakávaného nižšieho počtu poistencov štátu. Uvedené úspory kompenzujú predpokladané
prečerpanie prostriedkov určených na spolufinancovanie spoločných programov EÚ a SR v objeme 1,0 mld. Sk.
Na základe doterajšieho vývoja odhaduje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ku koncu roka 2008 úsporu vo
výdavkoch na štátny dlh na akruálnom princípe v sume približne 0,8 mld. Sk. Hlavným dôvodom tejto úspory
sú predovšetkým nižšie úroky zo štátnych dlhopisov ako sa predpokladalo pri tvorbe štátneho rozpočtu a
pozitívny vývoj kurzu slovenskej koruny.

17

II.2.

Ostatné subjekty verejnej správy a mimorozpočtové účty

II.2.1. Mimorozpočtové účty a ŠFA
Na deficit verejnej správy vplýva aj stav na mimorozpočtových účtoch a účtoch štátnych finančných aktív.
Predpokladá sa, že celkový vplyv na týchto účtoch bude negatívny vo výške 2,9 mld. Sk.
V nadväznosti na pravidlá Európskej únie v oblasti hmotných rezerv je potrebné pristúpiť k zabezpečeniu 90dňových zásob ropy a ropných výrobkov do roku 2008. Na nákup ropy a ropných výrobkov budú v roku 2008
použité nielen prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj prostriedky z bežného účtu obmien a zámien Správy
štátnych hmotných rezerv SR. Vzhľadom na to, že použitie týchto zdrojov znižuje finančné aktíva štátu,
uvedená transakcia bude mať na rozpočet verejnej správy v prípade jej uskutočnenia negatívny vplyv v objeme
približne 1,85 mld. Sk.
Vláda SR uznesením č. 552 zo 16. júna 2004 schválila Návrh modelu financovania Projektu výstavby závodu na
výrobu automobilov spoločnosťou KIA a závodu na výrobu automobilových súčiastok Hyundai Mobis. Uvedeným
uznesením schválila poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Žilina v sume 827 mil. Sk na zabezpečenie
realizácie výkupu pozemkov a ich úpravu v rámci spoločností Govinvest I. a Govinvest II. v súlade s uzavretými
investičnými zmluvami medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR, mestom
Žilina, spoločnosťami KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis z 5. marca 2004. Taktiež uložila podpredsedovi
vlády a ministrovi financií zabezpečiť návratnosť poskytnutých finančných prostriedkov mestu Žilina. Vzhľadom k
tomu, že v minulosti pretrvávali problémy súvisiace s výkupom pozemkov a na nakladanie s majetkom
Slovenského pozemkového fondu sa vzťahovala blokácia podľa uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006, bolo
potrebné dodatkom upraviť zmluvu medzi Ministerstvom financií SR a mestom Žilina tak, aby mesto vrátilo
prostriedky návratnej finančnej výpomoci v čase, keď je reálny predpoklad odpredaja spoločností Govinvest I a
Govinvest II investorom. Vláda SR prijala dňa 27. júna 2007 uznesenie č. 564 k návrhu na zmenu bodu B.2
uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005, 283/2006 a č.
793/2006, ktorými súhlasila s posunom návratnosti uvedených prostriedkov do 30. júna 2008. Vzhľadom na
pretrvávajúce problémy s výkupmi pozemkov vláda SR svojím uznesením č. 455/2008 posunula termín splátky
uvedenej návratnej finančnej výpomoci do 30. júna 2009. Vzhľadom na uvedené sa v roku 2008 neočakáva
príjem prostriedkov od mesta Žilina vo výške 827,0 mil. Sk.
Do konca roka sa predpokladá poskytnúť Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS), na rozvoj
letiska, finančné prostriedky formou kapitálového vkladu štátu do základného imania v objeme 200 mil. Sk.
Z dôvodu, že v čase vkladu do základného imania BTS reálne vykazuje stratu z minulých rokov, z hľadiska
metodiky ESA 95 bude mať uvedená transakcia negatívny dopad na schodok rozpočtu verejnej správy.
Poskytnutím finančných prostriedkov formou kapitálového vkladu štátu do základného imania pre Vojenský
opravárenský podnik, a. s. Nováky v objeme 40 mil. Sk, s účelovým využitím na pyrosanačné práce a iné
činnosti zamerané na odstraňovanie explózií, ktoré zničili výrobné, skladovacie a iné objekty, dochádza k
negatívnemu dopadu na schodok rozpočtu verejnej správy, a to vzhľadom na skutočnosť, že uvedený vklad
neprinesie budúce výnosy. Z pohľadu metodiky ESA 95 takýto vklad do základného imania nezabezpečuje vyššiu
reálnu hodnotu aktív a preto táto transakcia bude mať negatívny dopad na schodok rozpočtu verejnej správy.
Na ostatných mimorozpočtových účtoch sa predpokladá v priemere rovnaký zostatok ako v roku 2007.

II.2.2. Ostatné subjekty verejnej správy
Sociálna poisťovňa
Na základe skutočného vývoja hospodárenia Sociálnej poisťovne za obdobie január až máj, predbežnej
skutočnosti za mesiac jún a aktualizovanej júnovej makroekonomickej prognózy, MF SR predpokladá, že
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hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2008 v metodike ESA 95 skončí o 4,8 mld. Sk lepšie ako sa
rozpočtovalo.
Predpokladá sa, že príjmy prekročia rozpočtovanú úroveň o 8,8 mld. Sk, a to hlavne z dôvodu lepšieho
výberu poistného. Výška transferu zo štátnych finančných aktív na vykrytie dopadov II. piliera sa predpokladá na
úrovni schváleného rozpočtu t. j. vo výške 17,1 mld. Sk. Zvýšenie čerpania výdavkov o 4,0 mld. Sk súvisí
predovšetkým so zvýšením čerpania výdavkov poistenia (nárast objemu dávok na predčasné dôchodky, vplyv
zvýšenej základne pre výpočet valorizácie v súvislosti s aktualizáciou makroekonomickej prognózy, zvýšené
čerpanie na dávke nemocenské), ako aj s mierne vyšším čerpaním výdavkov správneho fondu.
Na základe predbežných údajov sa predpokladá, že za rok 2008 výber príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie za cca 1,4 mil. sporiteľov zapojených do 2.piliera dosiahne objem 25,9 mld. Sk, čo v porovnaní so
schváleným rozpočtom vo výške 26,1 mld. Sk predstavuje mierny pokles o 200 mil. Sk. Uvedené údaje
nezahŕňajú jednorazový vplyv presunu prostriedkov tých sporiteľov, ktorí v čase od 1. januára 2008 do 30. júna
2008 prestúpili z 2.piliera výlučne do priebežného piliera dôchodkového systému. Výška presunutých
prostriedkov týchto sporiteľov z minulých rokov z dôchodkových správcovských spoločností do Sociálnej
poisťovne sa odhaduje na úrovni 3,7 mld. Sk, čo znamená, že v porovnaní s rozpočtom vo výške 2,4 mld. Sk sa
očakáva nárast o 1,3 mld. Sk. Táto skutočnosť je ovplyvnená najmä vyšším počtom sporiteľov, ktorí sa rozhodli
prestúpiť výlučne do priebežného piliera a je zohľadnená vo vyššie uvedenom odhade príjmov Sociálnej
poisťovne.
Otvorenie 2.piliera - počet poistencov
Rozpočet 2008

Aktuálny odhad

Vstup poistencov do 2.piliera

10 000

14 821

Výstup poistencov z 2.piliera

68 000

102 489
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne
Hospodárenie zdravotných poisťovní sa predpokladá o 1,3 mld. Sk horšie ako sa rozpočtovalo.
Na základe údajov skutočného hospodárenia zdravotných poisťovní za päť mesiacov tohto roka, očakávanej
skutočnosti zdravotných poisťovní a aktualizovanej júnovej makroekonomickej prognózy možno predpokladať, že
hospodárenie zdravotných poisťovní dosiahne v metodike ESA 95 za rok 2008 prebytok na úrovni cca 105 mil.
Sk, pri rozpočtovanom prebytku v objeme 1 380 mil. Sk.
Predpokladá sa, že príjmy zdravotných poisťovní prekročia rozpočtovanú úroveň o cca 2,4 mld. Sk, a to hlavne
z dôvodu lepšieho výberu poistného. Očakáva sa aj vyššie plnenie nedaňových príjmov, a to o cca 0,4 mld. Sk.
Zároveň sa na strane výdavkov predpokladá zvýšenie ich čerpania oproti rozpočtovanej úrovni o 3,7 mld. Sk.
Zvýšené výdavky súvisia predovšetkým s vyšším čerpaním výdavkov poistenia o cca 2,8 mld. Sk a o cca 0,5 mld.
Sk vyšším čerpaním výdavkov na realizáciu zisku z minulých rokov pre akcionárov ZP Dôvera a. s.
Štátne fondy
Hospodárenie štátnych fondov sa predpokladá o cca 1,6 mld. Sk horšie ako sa rozpočtovalo. Podstatný
vplyv na zhoršenie hospodárenia štátnych fondov má Národný jadrový fond.
Národný jadrový fond predpokladá oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 zhoršenie hospodárenia o 1,54
mld. Sk, ktorý spôsobuje hlavne výpadok pôvodne rozpočtovaných príjmov z odvodov od prevádzkovateľov
sústav. Výšku odvodu od prenosovej sústavy ustanovuje podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z. z. vláda
podľa schválenej stratégie nariadením. Vzhľadom na to, že Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky doteraz
nie je schválená, nebolo možné predložiť návrh nariadenia vlády SR o výbere tohto odvodu a podľa vyjadrenia
Národného jadrového fondu nie je reálny predpoklad, že v roku 2008 bude tento odvod vyberaný.
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V hospodárení Štátneho fondu rozvoja bývania sa oproti rozpočtu očakáva jeho zhoršenie o cca 90 mil. Sk, a
to hlavne z dôvodu očakávaných nižších príjmov z úrokov z uzavretých splatných zmlúv o poskytnutí úverov na
podporu rozvoja bývania.
Na predpokladanom zlepšenom hospodárení Environmentálneho fondu o 75 mil. Sk, po zohľadnení
očakávaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov ku koncu roka 2008, sa podieľajú v najväčšom rozsahu
príjmy z poplatkov a platieb za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, za odber podzemnej vody a za
znečisťovanie ovzdušia.
Fond národného majetku SR
FNM SR v roku 2008 dosiahne nižšie príjmy z dividend od spoločností s majetkovou účasťou FNM SR, ako bolo
pôvodne rozpočtované, a to vo výške cca 1,9 mld. Sk. Pôvodne rozpočtované dividendy FNM SR od spoločnosti
Slovak Telekom, a. s. vo výške 1,0 mld. Sk sa z dôvodu nerealizovania prevodu 34% podielu akcií na FNM SR
budú realizovať v príjmoch kapitoly MH SR. Zníženie príjmov z dividend bude mať neutrálny dopad na
hospodárenie FNM SR z dôvodu, že prijaté dividendy sú v rovnakom objeme transferované do štátnych
finančných aktív a z nich sú prevedené do príjmov štátneho rozpočtu. MF SR predpokladá, že hospodárenie
FNM SR v roku 2008 v metodike ESA 95 skončí na rozpočtovanej úrovni.
Verejné vysoké školy
V roku 2008 sa oproti rozpočtu očakáva zhoršenie hospodárenia verejných vysokých škôl o 0,8 mld. Sk.
Zhoršenie hospodárenia sa predpokladá hlavne z dôvodu zvýšeného čerpania výdavkov súvisiacich so začatím
nových investičných akcií, resp. ukončením verejného obstarávania na výber dodávateľov investičných prác
v druhom polroku, ktoré bude kryté zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Slovenská konsolidačná, a. s.
Slovenská konsolidačná a. s. predpokladá ku koncu roka 2008 zlepšenie hospodárenia oproti schválenému
rozpočtu o cca 45 mil. Sk, a to hlavne z dôvodu očakávaných vyšších príjmov z úrokov z tuzemských úverov,
pôžičiek a vkladov.
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas
V Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase, ktorých rozpočty neboli súčasťou schváleného rozpočtu verejnej
správy na rok 2008, sa ku koncu roka očakáva schodkové hospodárenie na úrovni cca 210 mil. Sk.
Obce a vyššie územné celky
Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov sa predpokladá horšie o 1,1 mld. Sk ako sa rozpočtovalo.
Na základe výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí za 1. štvrťrok 2008, mesačného monitoringu
rozpočtového hospodárenia vybraných 20 miest a vývoja hospodárenia obcí v rokoch 2006 a 2007 sa očakáva,
že v rozpočtovom hospodárení obcí v roku 2008 dôjde k zhoršeniu ich hospodárenia oproti schválenému
rozpočtu verejnej správy cca v sume 1,1 mld. Sk, čo je na úrovni skutočnosti roku 2007. Zhoršenie rozpočtového
hospodárenia, oproti schválenému rozpočtu verejnej správy, sa očakáva napriek vyšším daňovým príjmom, kde
však MF SR predpokladá, že tieto zvýšené daňové príjmy obce v roku 2008 aj použijú, a to predovšetkým
v oblasti kapitálových výdavkov. Očakávané zhoršenie teda vyplýva predovšetkým z predpokladaného vyššieho
zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevodu prostriedkov peňažných fondov, ako aj nižších
splátok istiny v rozpočtovom hospodárení obcí ku koncu roka 2008 oproti schválenému rozpočtu verejnej správy
na rok 2008.
Hospodárenie VÚC sa v roku 2008 predpokladá na úrovni schválenému rozpočtu verejnej správy.
Hospodárenie ostatných vyššie nespomínaných subjektov verejnej správy sa predpokladá na úrovni
schváleného rozpočtu.
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III.

ODHAD SALDA VEREJNEJ SPRÁVY V METODIKE ESA95 na rok 2008

Na základe informácií uvedených v predchádzajúcej kapitole MFSR predpokladá, že deficit verejnej správy sa
zníži v porovnaní s rozpočtom nominálne o 2,0 mld. Sk, z úrovne 46,5 mld. Sk na aktuálne odhadovanú
úroveň 44,4 mld. Sk. Vo vyjadrení ako podiel na HDP sa deficit zníži o 0,1% HDP z 2,3% HDP na 2,2% HDP.
Faktory ovplyvňujúce výšku salda verejnej správy v roku 2008 sú uvedené v tabuľke.
Medzi hlavné pozitívne faktory, ktoré prispeli k zlepšeniu oproti rozpočtu, vo výške 13,9 mld. Sk je možné
zaradiť najmä vyššie príjmy Sociálnej poisťovne vo výške 8,8 mld. Sk a nečerpanie výdavkov štátneho rozpočtu
v sume približne 5,1 mld. Sk.
Naopak, medzi hlavné negatívne vplyvy v približnej výške 11,9 mld. Sk je možné zaradiť vyššie očakávané
výdavky Sociálnej poisťovne vo výške 4,0 mld. Sk, zhoršené hospodárenie štátnych finančných aktív
a mimorozpočtových účtov (najmä z dôvodu vyšších výdavkov na nákup núdzových zásob ropy a ropných
výrobkov) a horšie hospodárenie ďalších subjektov, ako sú štátne fondy, zdravotné poisťovne a obce.
Aktuálny odhad salda verejnej správy v roku 2008 (mil. Sk, ESA 95)
Aktualizácia
Schodok VS po schválení jednotlivých rozpočtov v mil. Sk

46 476

Schodok VS po schválení jednotlivých rozpočtov v % HDP

2,34

A. Aktualizácia odhadu daňových príjmov VS v ESA95

-608

- daňové príjmy verejnej správy vrátane sankcií
- zvýšenie výdavkov obcí a VÚC z titulu zvýšených hotovostných daní

-5 848
2 798

- zvýšenie výdavkov STV a SRo: metodická zmena - neboli súčasťou RVS
- zvýšenie výdavkov na verejnoprospešný účel

2 381
61

B. Aktualizácia odhadu iných ako daňových príjmov štátneho rozpočtu
- príjmy z podnikania a z vlastníctva

651
-1 453

- administratívne a iné poplatky a platby
- kapitálové príjmy

437
1 306

- úrokové príjmy
- iné nedaňové príjmy

1 326
-2 908

- tuzemské transfery
C. Aktualizácia odhadu výdavkov štátneho rozpočtu
- úspora výdavkov štátneho rozpočtu bez výdavkov štátneho dlhu
- úspora výdavkov v štátnom dlhu

1 943
-5 070
-4 277
-794

D. Hospodárenie Štátnych finančných aktív a mimorozpočtových účtov
- zníženie príjmov ŠFA (mesto Žilina)

2 917
827

- vklad do základného imania pre Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
- vklad do základného imania pre VOP Nováky
- nákup núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v SŠHR SR
E. Ostatné subjekty verejnej správy

200
40
1 850
67

- Sociálna poisťovňa
- Zdravotné poisťovne

-4 841
1 275

- Štátne fondy
- Verejné vysoké školy

1 561
807

- Slovenská konsolidačná
- Slovenská televízia a Slovenský rozhlas

-45
210

- Obce
Aktuálny odhad schodku VS v mil. Sk

1 100
44 433

Aktuálny odhad schodku VS v % HDP

2,16

z toho: zlepšenie deficitu vplyvom aktualizácie odhadu HDP (v % HDP)

0,07

(+) indikuje zvýšenie a (-) zníženie schodku verejnej správy v metodike ESA 95
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Príloha č. 1: Očakávaná skutočnosť príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za 1.
polrok 2008 podľa kapitol
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1. Kancelária Národnej rady SR
Príjmy
KNR SR dosahuje príjmy predovšetkým z prenájmu nebytových priestorov, stravovania vo vlastnom stravovacom
zariadení, z ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb poskytovaných účelovými zariadeniami. Záväzný
ukazovateľ príjmov je schválený v sume 27 700 tis. Sk. Predpokladáme, že vzhľadom na dosiahnuté plnenie
príjmov k 30. 6. 2008 v sume 14 334 tis. Sk zo záväzného ukazovateľa (plnenie na 51,8 %), kapitola záväzný
ukazovateľ príjmov na rok 2008 splní.
Výdavky
Čerpanie výdavkov sa predpokladá do výšky upraveného rozpočtu. K 30. 6. 2008 boli výdavky kapitoly čerpané
na 29,1 % upraveného rozpočtu. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo 39,7 % z upraveného rozpočtu a je
úmerné hodnotenému obdobiu. Najväčšie čerpanie sa očakáva v poslednom štvrťroku, keďže značnú časť
upraveného rozpočtu bežných výdavkov tvoria náklady na mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné (56,8 %)
Nižšie čerpanie sa dosahuje v oblasti kapitálových výdavkov (9,5 %), čo je ovplyvnené priebehom verejného
obstarávania.
Kapitálové výdavky presunuté z predchádzajúcich rokov do roku 2008 v celkovej sume 123 546 tis. Sk boli k 30.
6. 2008 čerpané v sume 37 782 tis. Sk, t.j. na 30,6 %. Predpokladáme, že kapitola tieto prostriedky do konca
roka vyčerpá.
2. Kancelária prezidenta SR
Príjmy
KP SR dosahuje príjmy predovšetkým z dobropisov, náhrad poistného plnenia a z náhodného predaja služieb.
Záväzný ukazovateľ príjmov je schválený v sume 295 tis. Sk. Predpokladáme, že vzhľadom na skutočnosť
dosiahnutú k 30.6.2008 v sume 468 tis. Sk (158,6 %), kapitola záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2008 značne
prekročí .
Výdavky
Čerpanie výdavkov sa nepredpokladá do výšky upraveného rozpočtu. K 30.6.2008 kapitola čerpala výdavky
v sume 50 096 tis. Sk, t.j. na 32,0 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie bežných výdavkov dosahuje 39,7 % a je
úmerné hodnotenému obdobiu. Nízke čerpanie sa dosahuje v oblasti kapitálových výdavkov, čo súvisí
s priebehom verejného obstarávania.
Kapitálové výdavky presunuté z predchádzajúcich rokov do roka 2008 v celkovej sume 23 909 tis. Sk kapitola
čerpala v sume 3 656 tis. Sk, čo predstavuje 15,3 %. Predpokladáme, že do konca roka kapitola tieto prostriedky
vyčerpá.
3. Úrad vlády SR
Príjmy
Kapitola dosahuje príjmy predovšetkým z poskytovania stravovacích a ubytovacích služieb, z dobropisov
a vratiek. Záväzný ukazovateľ príjmov schválený na rok 2008 je v sume 22 050 tis. Sk. Vzhľadom na dosiahnuté
plnenie príjmov k 30.6.2008 v sume predpokladáme prekročenie záväzného ukazovateľa príjmov. Z príjmov
dosiahnutých k 30.06.2008 v sume 18 785 tis. Sk sú granty v sume 4 161 tis. Sk. Plnenie príjmov bez grantov
predstavuje 14 624 tis. Sk a 66,3 % zo záväzného ukazovateľa príjmov. Predpokladáme, že kapitola záväzný
ukazovateľ príjmov prekročí.
Výdavky
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Čerpanie výdavkov predpokladáme do výšky upraveného rozpočtu. K 30.6.2008 kapitola dosiahla čerpanie
výdavkov v sume 377 826 tis. Sk, t.j. na 34,1 %, z toho bežných výdavkov na 34,4 %. Nižšie čerpanie je
v kategórii bežných ako aj kapitálových transferov určených na podporu menšinovej kultúrnej politiky, rómskej
problematiky a na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Predpokladáme, že prostriedky kapitoly budú do konca
roka vyčerpané.
Z ostatných zdrojov kapitola Úradu vlády SR čerpala nenávratné zdroje zo zahraničia v sume 4 110 tis. Sk, čo
predstavuje 99,7 %.
Z predchádzajúceho roka boli do roku 2008 presunuté bežné výdavky zo štrukturálnych fondov vrátane
spolufinancovania spolu v sume 1 366 tis. Sk, ktoré kapitola vyčerpala. Kapitálové výdavky presunuté
z predchádzajúceho roka v sume 40 100 tis. Sk kapitola Úradu vlády SR k 30. 6. 2008 čerpala v sume 22 351
tis. Sk, t.j. na 55,7 %.
4. Ústavný súd SR
Príjmy
Záväzný ukazovateľ príjmov bol stanovený na úrovni 500 tis. Sk a pozostával z príjmov z vlastníctva majetku.
Plnenie príjmov k 30. júnu 2008 je vo výške 886 tis. Sk, t.j. 177 %-né plnenie schváleného rozpočtu. Plnenie
príjmov sa očakáva na úrovni 900 tis. Sk, čo je spôsobené plnením náhodilých príjmov v rámci iných nedaňových
príjmov.
Výdavky
Čerpanie výdavkov zaostáva za časovým plnením rozpočtu. Najvyššie čerpanie sa očakáva v poslednom
štvrťroku. Z roku 2007 kapitola previedla sumu 1 467 tis. Sk, ktorá nebola doteraz čerpaná. Upravené výdavky
v sume 114 586 tis. Sk kapitola k 30. júnu 2008 čerpala v sume 45 813 tis. Sk, čo predstavuje 39,98%
z upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov sa očakáva na úrovni upraveného rozpočtu.
5. Najvyšší súd SR
Príjmy
Plnenie príjmov k 30. júnu 2008 je vo výške 22 tis. Sk, t.j. 62 % ku schválenému rozpočtu. Plnenie príjmov sa
očakáva na úrovni 35 tis. Sk a pozostáva z iných nedaňových príjmov.
Výdavky
Výdavky kapitoly Najvyšší súd SR sa pre rok 2008 rozpočtovali v sume 231 367 tis. Sk, ktoré k 30. júnu 2008 boli
upravené na sumu 238 254 tis. Sk a kapitola ich vyčerpala v sume 91 899 tis. Sk, čo činí 38,57% z upraveného
rozpočtu. Čerpanie výdavkov samotného najvyššieho súdu predstavuje približne 38% čo je v súlade s časovým
plnením rozpočtu. Na rok 2008 sú na činnosť kancelárie súdnej rady rozpočtované výdavky v sume 9,3 mil. Sk.
Na mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné sa rozpočtuje 4,5 mil. Sk. Čerpanie výdavkov sa očakáva na
úrovni upraveného rozpočtu.
Najvyššie čerpanie sa očakáva v poslednom štvrťroku z dôvodu posunu čerpania výdavkov na mzdy a poistné.
Kapitola nemala prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa ku koncu roka očakáva čerpanie na
úrovni upraveného rozpočtu.
6. Generálna prokuratúra SR
Príjmy
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Schválený limit vo výške 8 900 tis. Sk sa k 30.6 2008 plní na úrovni 5,9 mil. Sk., t.j. 66%-né plnenie. Plnenie
príjmov sa očakáva na úrovni 8 900 tis. Sk, čo predstavuje splnenie príjmov na 100 %.
Výdavky
Upravený rozpočet vo výške 1,7 mld. Sk sa čerpá k 30.6.2008 v objeme 713 mil. Sk, t.j. 41%-né čerpanie.
Čerpanie výdavkov zaostáva za časovým plnením rozpočtu. Najväčšie čerpanie sa očakáva v poslednom
štvrťroku, keďže prevažnú časť rozpočtu tvoria náklady na mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné, ktoré činia
sumu 1 367 mil. Sk. Pre činnosť GP SR je v roku 2008 na tovary a služby rozpísaná suma 186 mil. Sk, ktorá
bude použitá na zabezpečenie činnosti prokuratúr a transfery v sume 35,4 mil. Sk. Kapitálové výdavky sú pre GP
SR na rok 2008 rozpísané v sume 157 mil. Sk. Kapitola nemala prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Predpoklad čerpania k 31.12.2008 sa odhaduje na úrovni upraveného rozpočtu.
7. Najvyšší kontrolný úrad SR
Príjmy
NKÚ SR dosahuje príjmy predovšetkým z prenájmu, z dobropisov, náhrad poistného plnenia a z náhodného
predaja služieb. Záväzný ukazovateľ príjmov je pre kapitolu schválený v sume 300 tis. Sk. K 30.6.2008 kapitola
plní príjmy na 104,0 % zo záväzného ukazovateľa príjmov. Záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2008 vzhľadom na
skutočnosť dosiahnutú k 30.6.2008 kapitola značne prekročí.
Výdavky
Predpokladáme čerpanie výdavkov do výšky upraveného rozpočtu Čerpanie výdavkov k 30.6.2008
predstavovalo 32,9 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo 37,5 %. Kapitálové výdavky
kapitola k hodnotenému obdobiu čerpala na 0,9 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov súvisí s priebehom
verejného obstarávania ako aj s nízkym čerpaním prostriedkov presunutých z predchádzajúcich rokov.
Prostriedky presunuté z predchádzajúcich rokov do roka 2008 boli zo sumy 14 838 tis. Sk čerpané na 0,4
%. Predpokladáme, že kapitola tieto prostriedky do konca roka vyčerpá.
8. Slovenská informačná služba SR
Príjmy
Schválený limit príjmov kapitoly SIS je na úrovni 4,5 mil. Sk. Kapitola za prvých 6 mesiacov plní príjmy na úrovni
73,1 % upraveného rozpočtu, čo je v porovnaní s časovým plnením oproti minulému roku lepší vývoj o 25,6%. Na
základe doterajšieho vývoja je možné očakávať, že stanovený limit príjmov bude splnený.
Výdavky
Pre SIS bol schválený limit výdavkov v celkovej výške 1 193 mil. Sk. Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov (na
úrovni 41,5 %) oproti časovému plneniu je vyplácanie miezd a poistného s mesačným oneskorením a
nerealizovanie investičných akcií z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania. Predpoklad čerpania
výdavkov je na úrovni upraveného rozpočtu.
9. Ministerstvo zahraničných vecí SR
Príjmy
Kapitola dosahuje príjmy predovšetkým z prenájmu objektov , z administratívnych a iných poplatkov, z dividend,
zo zahraničných úrokov a z odpredaja kapitálových aktív. K 30.6.2008 kapitola plnila záväzný ukazovateľ príjmov
v sume 312 500 tis. Sk na 36,7 %. Nižšie plnenie je spôsobené ešte nezrealizovaným predajom nehnuteľného
majetku štátu v správe kapitoly v zahraničí ako aj tým, že a.s. Správa služieb diplomatickému zboru zatiaľ
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neodviedla dividendy, ktoré sú rozpočtované v sume 20 mil. Sk. Predpokladáme, že záväzný ukazovateľ príjmov
na rok 2008 kapitola zabezpečí.
Výdavky
Čerpanie výdavkov predpokladáme do výšky upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov k 30.6.2008 dosiahlo
1 289 240 tis. Sk, t.j. na 32,8 % z upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky sú čerpané na 37,3 %
a kapitálové výdavky na 7,5 %. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov ovplyvňuje zdĺhavý proces verejného
obstarávania. Z bežných výdavkov presunutých do roka 2008 v sume 117 587 tis. Sk na oficiálnu rozvojovú
pomoc bolo k 30.6.2008 čerpaných 48 314 tis. Sk, čo predstavuje 41,1 %. Z celkových kapitálových výdavkov
v sume 591 050 tis. Sk je z predchádzajúcich rokov do roku 2008 presunutých 285 300 tis. Sk. Prostriedky
presunuté z predchádzajúcich rokov do roka 2008 sú zatiaľ čerpané len na 3,8 %, čo je spôsobené hlavne
zdĺhavým procesom verejného obstarávania nehnuteľného majetku kapitoly v zahraničí. Vzhľadom na rozbehnutý
proces verejného obstarávania však je možné predpokladať ich plné čerpanie do konca roka.
10. Ministerstvo obrany SR
Príjmy
Stanovené príjmy na rok 2008 v sume 1 170 mil. Sk boli za sledované obdobie plnené na 10,24% v oblasti
nedaňových príjmov a to najmä administratívnych poplatkov a iných poplatkov. V oblasti kapitálových príjmov
stanovený limit v sume 1 000 mil. Sk do konca roka 2008 pravdepodobne nebude splnený z dôvodu, že doteraz
nebol predložený návrh novely zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Výdavky
Celkové čerpanie výdavkov k upravenému rozpočtu na 31,5% súvisí najmä s štatistickým vykazovaním čerpania
mzdových prostriedkov a odvodov do poistných fondov (38,5%), nízkym čerpaním prostriedkov v kategórii
tovarov a služieb, najmä na položke materiál (9,7%) a kapitálových výdavkov (6,8%). Čerpanie prostriedkov
v uvedených oblastiach súviselo najmä s prehodnocovaním pôvodných zámerov a cieľov kapitoly a následným
časovým posunom v procese obstarávania. V kategórii bežných transferov je čerpanie na 52,7%, ktoré súvisí
s vyšším čerpaním prostriedkov na osobitnom účte MO SR, kde je čerpanie na 53,3% k stanovenému limitu na
rok 2008. Napriek nízkemu čerpaniu výdavkov za I. polrok 2008, boli MO SR prijaté opatrenia pre vyčerpanie
stanoveného limitu výdavkov v plnom rozsahu do konca roka 2008.
11. Ministerstvo vnútra SR
Príjmy
Schválený záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly je vo výške 2 010 mil. Sk. Za prvý polrok 2008 plní kapitola
celkové príjmy na úrovni 996 mil. Sk, t.j. na 49,6 %. Kapitola mala k 30. júnu 2008 aj príjmy z grantov vo výške
62,1 mil. Sk. K 30. júnu 2008 sa záväzný ukazovateľ plní na úrovni 35,8 %. Možno očakávať, že kapitola príjmy
splní.
Výdavky
Celkovo došlo k 30. júnu 2008 k čerpaniu výdavkov celkom v sume 10 611 mil. Sk, t.j. 40,0 % z upraveného
rozpočtu. Bežné výdavky sa čerpali na 40,9 % a kapitálové výdavky na 33,7 % upraveného rozpočtu. Na nižšom
čerpaní výdavkov sa podieľa oneskorené vyplácanie miezd, vrátane odvodov. Celkové mzdy a odvody tvoria
60,65 % upravených výdavkov kapitoly celkom a za hodnotené obdobie sú čerpané na 36,8 %. Ďalším faktorom,
ktorý má vplyv na nižšie čerpanie výdavkov na mzdy a poistné je ten, že zmena v odmeňovaní príslušníkov
policajného zboru, ktorá bola schválená novelou zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ je
účinná od 1. marca 2008. Čerpanie tovarov a služieb je v súlade s rovnomerným časovým plnením (50,7 %).
Výšku čerpania týchto výdavkov okrem iného ovplyvňuje plnenie zmlúv uzavretých s dodávateľmi za
poskytovanie tovarov a služieb. Bežné transfery sa čerpali na 50,0 % upraveného rozpočtu.
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V hodnotenom období sa kapitálové výdavky schválené na rok 2008 v sume 2 535 mil. Sk a upravené k 30. júnu
2008 v sume 3 505 mil. Sk čerpali v sume 1 181 mil. Sk, t.j. na 33,69%. V roku 2007 bolo v kapitálových
výdavkoch viazaných a do roka 2008 presunutých 745,5 mil. Sk. Na uvedenej sume sa podieľali prostriedky z
roku 2005 čiastkou 66,3 mil. Sk, prostriedky roka 2006 sumou 354,6 mil. Sk a prostriedky roka 2007 sumou 324,6
mil. Sk.
Na základe doterajšieho vývoja je predpoklad čerpania výdavkov do konca roka na úrovni upraveného rozpočtu,
t.j. nepredpokladajú sa úspory ani presun kapitálových prostriedkov do nasledujúcich rozpočtových rokov.
12. Ministerstvo spravodlivosti SR
Príjmy
Celkové príjmy kapitoly sú rozpočtované v sume 408 mil. Sk, z toho príjmy z vedľajšieho hospodárstva, tvoriace
nezáväzné príjmy kapitoly predstavujú 170 mil. Sk. K 30.6.2008 plní kapitola celkové príjmy v sume 238 mil. Sk,
čo predstavuje 58 % rozpočtovaných príjmov. Predpoklad plnenia príjmov sa zatiaľ očakáva približne na úrovni
upraveného rozpočtu.
Výdavky
Upravený rozpočet kapitoly vo výške 7 984 mil. Sk sa k 30.6.2008 čerpá vo výške 3 111 mil. Sk, t.j. na 39 %, čo
je v súlade s časovým plnením rozpočtu. Nižšie čerpanie je len v oblasti osobných výdavkov z dôvodu splatnosti
júnových miezd v júli bežného roka a v oblasti kapitálových výdavkov (18,9%) z dôvodu časovej náročnosti
verejného obstarávania. K 31.12.2008 sa však očakáva čerpanie približne na úrovni upraveného rozpočtu.
Do roku 2008 boli presunuté kapitálové prostriedky predchádzajúcich rokov v sume 97,2 mil. Sk, ktoré boli
k 30.6.2008 čerpané v sume 69,6 mil. Sk (66,7%). Ministerstvo financií SR predpokladá, že kapitolou presunuté
kapitálové výdavky budú k 31.12.2008 vyčerpané v plnej výške.
Z predchádzajúcich rokov boli taktiež presunuté prostriedky za európsky sociálny fond v sume 3 550 tis. Sk a
vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy v sume 7 343 tis. Sk, ktoré boli ku dňu
30.6.2008 takmer vyčerpané.
13. Ministerstvo financií SR
Príjmy
MF SR plní záväzný limit príjmov na 61,9 %. Výška predpokladaných príjmov k 31. 12. 2008 je ovplyvnená
neplnením kapitálových príjmov daňového a colného riaditeľstva z dôvodu pozastavenia prevodu vlastníctva
prebytočného majetku (očakávané neplnenie v sume cca. 2,6 mil. Sk) a zvýšeným plnením pri iných nedaňových
príjmoch. Na základe uvedených dôvodov sa očakáva plnenie záväzného limitu príjmov na úrovni upraveného
rozpočtu.
Plnenie celkových príjmov kapitoly ku koncu roka bude nižšie o 923 mil. Sk z dôvodu nižšieho čerpania
prostriedkov EU.
Výdavky
Kapitola čerpá celkové výdavky k 30.06.2008 v sume 4,1 mld. Sk (35%). Ku koncu roka 2008 sa predpokladá
čerpanie rozpočtovaných výdavkov kapitoly nižšie o 1,1 mld. Sk z európskych zdrojov a spolufinancovania.
Čerpanie prostriedkov presunutých z minulých rokov sa predpokladá v plnej výške, ktoré sú v súčasnosti čerpané
na 27,5 %.
14. Ministerstvo životného prostredia SR
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Príjmy
Plnenie celkových príjmov k 30.6.2008 predstavuje čiastku 1 144 mil. Sk (14,5 %) a je tvorené nedaňovými
príjmami kapitoly v sume 507 mil. Sk, ktoré sa plnia iba na úrovni 4,6 mil. Sk a príjmami z prostriedkov EÚ, ktoré
sa plnia na úrovni 1 138 mil. Sk (15,4%). Zostávajúce príjmy tvoria granty a transfery v sume 1,0 mil. Sk.
V rámci koncoročného plnenia príjmov sa predpokladá naplnenie nedaňových príjmov na rozpočtovanej úrovni.
Problematickým sa javí plnenie príjmov z EÚ, ktoré súvisí s nízkym čerpaním výdavkov z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a hlavne kohézneho fondu. Koncoročné plnenie príjmov z EÚ sa očakáva na úrovni
približne 63%, čo bude predstavovať neplnenie týchto príjmov vo výške cca. 2,7 mld. Sk.
Výdavky
Čerpanie celkových výdavkov k 30.6.2008 bolo na úrovni 25,6 %. Až na výnimku, ktorou sú výdavky na
obstarávanie kapitálových aktív, čerpá kapitola výdavky štátneho rozpočtu (národné zdroje) štandardne v súlade
s časovým plnením rozpočtu. Čerpanie prostriedkov EÚ financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a Kohézneho fondu v sume 7,96 mld. Sk spolu s prislúchajúcim spolufinancovaním v sume 2,09 mld. Sk
predstavuje k 30. júnu 2007 len 20,4 %.
V rámci celkových výdavkov sa rozpočtujú aj zdroje presunuté z predchádzajúcich rokov v celkovej sume 4,9
mld. Sk. Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu (národné zdroje) presúvané do roku 2007 vo výške 27,9 mil.
Sk sa priebežne čerpajú na 51,7 % a prostriedky EÚ vrátane príslušného spolufinancovania z minulých rokov sa
čerpajú na 33,2 %.
Na základe týchto skutočností sa ku koncu roka očakáva celkové čerpanie na úrovni cca. 9,4 mld. Sk, čo
predstavuje 69,1 % z celkového rozpočtu na rok 2008. Nízke čerpanie sa očakáva na základe nečerpania zdrojov
EÚ a príslušného spolufinancovania v celkovej sume 4,2 mld. Sk.
15. Ministerstvo školstva SR
Príjmy
Vývoj plnenia celkových príjmov za obdobie január až jún roku 2008 predstavuje objem 226,1 mil. Sk, čo je 10,5
% z celkového záväzného limitu príjmov a 6,8 % z upraveného rozpočtu príjmov. Plnenie príjmov z EU
prostriedkov je 4,7 % upraveného limitu. V plnení nedaňových príjmov za obdobie január až jún sú zahrnuté aj
príjmy z mimorozpočtových zdrojov. Očakáva sa vývoj plnenia nedaňových príjmov na úrovni schváleného limitu
100,3 mil. Sk.
Plnenie príjmov z prostriedkov EU do konca roku, vzhľadom na súčasný vývoj nenasvedčuje tomu, že by tieto
mali byť splnené do úrovne upraveného rozpočtu, preto sa očakáva ich plnenie v sume približne 1 392,3 mil. Sk,
čo bude predstavovať nenaplnenie príjmov EÚ v sume 1 827,0 mil. Sk.
Výdavky
Schválený limit výdavkov kapitoly na rok 2008 v sume 55 494,2 mil. Sk bol upravený presunom kapitálových
výdavkov z roku 2007 v sume 26,9 mil. Sk, presunom prostriedkov z EÚ vrátane spolufinancovania
z predchádzajúcich rokov v sume 1 737 mil. Sk. V upravenom rozpočte sú taktiež zohľadnené presuny
prostriedkov v iných rozpočtových kapitolách v sume 76,9 mil. Sk a iné zdroje v sume 26,3 mil. Sk.
Vývoj čerpania výdavkov upraveného limitu za obdobie január až jún roku 2008 je vo výške 25 383 mil. Sk, čo je
44,3 % úrovne upraveného limitu výdavkov. V polročnom čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj výdavky presunuté
z roku 2007 v celkovej sume 350 mil. Sk, z toho kapitálové výdavky predstavujú sumu 11,6 mil. Sk a prostriedky
EÚ vrátane spolufinancovania a úveru zo Svetovej banky v sume 338,3 mil. Sk.
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V nadväznosti na vykonané úpravy rozpočtu sa dá predpokladať, že čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu
(národné zdroje) bude na úrovni upraveného limitu roku 2008. Vzhľadom na prebiehajúce a ukončené verejné
obstarávanie investičných akcií sa dá taktiež predpokladať plné čerpanie kapitálových výdavkov presunutých do
roku 2008. Vo väzbe na nižšie priebežné čerpanie zdrojov EU sa dá predpokladať aj nižšie koncoročné čerpanie
výdavkov EU vrátane spolufinancovania v sume 1999,3 mil. Sk a teda celková úspora v koncoročných výdavkoch
bude 2 226,5 mil. Sk.
16. Ministerstvo zdravotníctva SR
Príjmy
Plnenie celkových príjmov (zdroj spolu) k 30. 6. 2008 predstavuje 72,5 mil. Sk, t.j. 11,45% z upraveného
rozpočtu.
Nedaňové príjmy sú plnené k 30. 6. 2008 na 88,04%. Vyššie plnenie sa prejavuje na kategórii 210 Príjmy
z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 11,2 mil. Sk oproti schválenému rozpočtu 6,0 mil. Sk v dôsledku
doplnenia zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa opätovne príjmy z úhrad za
využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd definovali od januára 2008 ako
príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sa uhrádzajú Ministerstvu zdravotníctva SR. Predpokladanú skutočnosť
predmetných príjmov očakávame výške 18 mil. Sk na základe skutočného výberu príjmov za rok 2007 a
skutočnosti za 1.polrok 2008. Na základe uvedeného sa očakáva výška príjmov na kategórii 210 na úrovni 24,0
mil. Sk. Vyššie čerpanie k 30. 6. 2008 sa odrazilo aj na kategórii 230 Kapitálové príjmy, ktorých plnenie k 30. 5.
08 je na úrovni 4 096,5%, t.j. 16,3 mil. Sk oproti upravenému rozpočtu na úrovni 0,4 mil. Sk. Vysoko nad
upravený rozpočet je aj plnenie Iných nedaňových príjmov, a to na úrovni 538,7%. Na základe uvedených
skutočností sa predpokladá plnenie nedaňových príjmov k 30. 12. 2008 vo výške 114,3 mil. Sk v porovnaní
s upraveným rozpočtom vo výške 64,0 mil. Sk.
Príjmy z kategórie Granty a transfery predstavujú z celkových príjmov 8,5 mil. Sk, z čoho príjmy vo výške 8,0 mil.
Sk sú realizované z prostriedkov rozpočtu EÚ na položke 341. Na základe podkladov Ministerstva zdravotníctva
SR sa predpokladá čerpanie príjmov z prostriedkov EU iba vo výške 53,7 mil. Sk oproti upravenému rozpočtu vo
výške 295,6 mil. Sk. Plnenie príjmov zo zdravotných poisťovní - príspevok na činnosť operačných stredísk
tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, sa predpokladá k 31. 12. 2008 na rozpočtovanej úrovni, a to vo
výške 264,6 mil. Sk. Na základe uvedených skutočností sa výška grantov a transferov k 31. 12. 2008
predpokladá vo výške 318,8 mil. Sk oproti upravenému rozpočtu na úrovni 560,5 mil. Sk.
Celkové príjmy sa k 31. 12. 2008 predpokladajú na úrovni 433,1 mil. Sk, čo predstavuje plnenie príjmov iba na
68,4% z upraveného rozpočtu, t.j. o 200,2 mil. Sk nižšie.
Výdavky
Čerpané prostriedky k 30. 6. 2008 (zdroj spolu) boli vo výške 16 324,1 mil. Sk, čo predstavuje 47,75% z
upraveného rozpočtu.
V oblasti poistného plateného štátom sa na základe vývoja počtu poistencov štátu za prvý polrok 2007 a ďalšieho
predpokladaného znižovania počtu poistencov ku koncu roka, očakáva nečerpanie výdavkov vo výške cca 400
mil. Sk.
K 30. 6. 2008 došlo k čerpaniu EU prostriedkov 2. programovacieho obdobia – Operačný program Zdravotníctvo
iba zo zdrojov predchádzajúcich rokov, a to vo výške 7 964 tis. Sk z prostriedkov EU a 1 405 tis. Sk zo
spolufinancovania. Na základe údajov Ministerstva zdravotníctva SR z prostriedkov EU sa do konca roka 2008
nevyčerpá 241 904 tis. Sk a zo spolufinancovania prostriedky vo výške 42 689 tis. Sk. Uvedené prostriedky sa
presunú do roku 2009.
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Čerpanie kapitálových výdavkov predstavuje k 30. 6. 2008 výšku 328,5 mil. Sk, t.j. 36,99% z upraveného
rozpočtu vo výške 888,2 mil. Sk. Do konca roka predpokladáme dočerpanie kapitálových výdavkov do výšky
upraveného rozpočtu.
Výdavky presunuté z predchádzajúcich rokov do roku 2008 v sume 235,8 mil. Sk čerpala kapitola k 30. júnu
2008 vo výške 168,0 mil. Sk, t.j. 71,2 %. Do konca roka 2008 predpokladáme dočerpanie celej výšky prostriedkov
z predchádzajúcich rokov.
Celkové výdavky predpokladáme k 31. 12. 2007 vo výške 33 501,2 mil. Sk, čo oproti upravenému rozpočtu
predstavuje nečerpanie vo výške 684,6 mil. Sk. V uvedenej výške je nečerpaných prostriedkov je započítané
nečerpanie poistného plateného štátom vo výške 400 mil. Sk a nečerpanie prostriedkov EU vrátane
spolufinancovania vo výške 284,6 mil. Sk, ktoré bude presunuté na čerpanie do roku 2009.
17. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Príjmy
V januári roka 2008 boli kapitole zvýšené príjmy o zdroje presunuté z predchádzajúcich rokov v rámci
Európskeho sociálneho fondu vo výške 2,3 mld. Sk.
V rámci nedaňových príjmov najvyššie plnenie k 30.6.2008 vykazujú administratívne poplatky, ktorých objemovo
najväčšiu položku tvoria príjmy z neplnenia povinného podielu zamestnávania osôb so zmenenou pracovnou
schopnosťou. V zmysle zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ v termíne do 31.3. príslušného
kalendárneho roka odvádza do štátneho rozpočtu odvod, ak nesplnil zákonom stanovenú podmienku.
V porovnaní s upraveným rozpočtom ministerstvo financií očakáva prekročenie nedaňových príjmov o cca +
50,0 mil. Sk. Pri grantoch a transferoch (EU zdroje) sa očakáva obdobne ako v roku 2007 neplnenie v sume
cca 1,7 mld. Sk.
Výdavky
V súlade s § 8 ods.6 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo povolené prekročenie
výdavkov kapitoly v celkovej sume 3,6 mld. Sk. Z uvedenej sumy 172,7 mil. Sk pripadá na kapitálové
výdavky, zvyšnú sumu tvoria prostriedky Európskeho sociálneho fondu ( 2,3 mld. Sk) a prostriedky štátneho
rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ ( 1,1 mld. Sk) .
V priebehu I. polroka bol vývoj výdavkov kapitoly priaznivý, nenastali žiadne riziká v ich plnení resp. čerpaní.
Obdobne ako v roku 2007 podstatný podiel na neplnení časového rozpočtu má nízke čerpanie výdavkov z
predchádzajúceho obdobia a výdavkov z rozpočtu EÚ bežného roka.
Obdobne ako v roku 2007 boli v sledovanom období výdavky čerpané pod úrovňou 6/12 upraveného
rozpočtu. Čerpanie výdavkov nemá rovnomerný charakter, očakávané vyššie čerpanie v 2. polroku 2008 je
objektívne spôsobené termínom valorizácie sociálnych dávok ( od 1. 9. príslušného kalendárneho roka) a
postupným nábehom čerpania EU zdrojov vrátane zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na
spolufinancovanie spoločných programov EU.
Zdroje ESF ( vrátane spolufinancovania ) – k 30.6. 2008 boli zdroje ESF vrátane spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu čerpané vo výške cca 1,1 mld. Sk, čo predstavuje 21% upraveného rozpočtu. Doposiaľ neboli čerpané
zdroje z II. programového obdobia. Ministerstvo financií predpokladá v roku 2008 nedočerpanie zdrojov v
celkovej výške 2,4 mld. Sk, z toho ESF v objeme 1,7 mld. Sk a spolufinancovanie v objeme cca 0,7 mld. Sk.
Sociálne dávky - V rámci výdavkov objemovo najväčšiu položku tvoria bežné transfery, cca 84 % pripadá na
dávky a príspevky sociálnej pomoci. Ich čerpanie k 30.6. 2008 korešponduje s rovnakým obdobím
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predchádzajúceho roka. Po zohľadnení valorizácie dávok a príspevkov od 1.9.2008 ministerstvo financií očakáva
úsporu vo výške 950,0 mil. Sk.
Platba štátu - po zohľadnení skutočného vývoja za I. polrok 2008 na základe mierneho zvýšenia počtu
poistencov štátu ministerstvo financií predpokladá čerpanie do výšky schváleného resp. upraveného rozpočtu , t.
j. nepredpokladá úsporu v roku 2008.
Investičné stimuly – V rozpočte kapitoly MPSVR SR na rok 2008 sú rozpočtovo zabezpečené zdroje na
financovanie individuálnej štátnej pomoci v celkovej výške 831,5 mil. Sk. Po zohľadnení skutočného vývoja v I.
polroku 2008 sa predpokladá čerpanie vo výške upraveného rozpočtu.
Úvery - MPSVR SR je gestorom dvoch projektov:
Projekt reformy správy soc. dávok - V schválenom limite kapitoly MPSVR SR na rok 2008 boli rozpočtovo
zabezpečené zdroje na realizáciu projektu reformy správy sociálnych dávok v celkovej výške 44,8 mil. Sk. Úver
bol so súhlasom MF SR a SB na žiadosť MPSVR SR ukončený. Rozpočtovaný objem bude k 31.12.2008 celý
vyčerpaný na iný účel.
Projekt technickej podpory ľudského kapitálu - K 30.6. bolo čerpanie vo výške 6 838 tis. Sk (24,3%) z
rozpočtu. Ministerstvo financií SR očakáva nečerpanie vo výške 9,4 mil. Sk. .
18. Ministerstvo kultúry SR
Príjmy
Plnenie príjmov je za obdobie január až jún roku 2008 vo výške 351,3 mil. Sk resp. 320,4 %, z čoho najvyššie
v kategórii 230 Kapitálové príjmy vo výške 335,9 mil. Sk. Vysoké plnenie je ovplyvnené skutočnosťou, že aparát
MK SR obdržal od Hlavného mesta SR Bratislava príjmy za odpredaj budovy DPOH v sume 59,8 mil. Sk,
plánovaného už v roku 2007 až v roku 2008. V apríli sa uskutočnil plánovaný odpredaj zvyšných objektov a to
objektu na Štúrovej ulici (41 050 tis. Sk) a TASR a pozemok na Pribinovej ulici (235 000 tis. Sk). Odpredaj
budovy TASR sa tiež plánoval v roku 2007. Plnenie príjmov za rovnaké obdobie roku 2007 predstavuje 14,75 %,
čo je neporovnateľné nakoľko v súčasnom období je plnenie príjmov ovplyvnené jednorazovými vplyvmi, vyššie
uvedeným. Po odčítaní kapitálových príjmov, ktoré mali byť naplnené v minulom roku ( - 188,73 mil. Sk) je
plnenie príjmov na úrovni 162,6 mil. Sk, resp. 148,3 % k upravenému rozpočtu. Nakoľko kapitola, nenaplnila
príjmy roku 2007 a to najmä kapitálové, plánuje sa so zvýšením upraveného rozpočtu príjmov o sumu 188,730
mil. Sk, o ktorú sa príjmy v roku 2007 znižovali. Dôvodom je skutočnosť, že majetok kapitole zostal a kapitola
zabezpečila jeho odpredaj v tomto roku.
Je zrejmé, že kapitola už naplnila príjmy do výšky upraveného aj schváleného rozpočtu a prekročila ich vďaka
kapitálovým príjmom. Do konca roka je možné predpokladať plnenie príjmov vo výške približne 378,6 mil. Sk, čo
bude predstavovať prekročenie rozpočtovanej úrovne o 272,1 mil. Sk.
Výdavky
Skutočné čerpania výdavkov za obdobie január až jún roku 2008 je na úrovni 2 239 926 tis. Sk, čo je 42,8 %
k upravenému rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, kedy bolo čerpanie výdavkov
vo výške 42,12 % je čerpanie na rovnakej úrovni. V roku 2008 sa predpokladá čerpanie výdavkov do výšky
upraveného limitu výdavkov kapitoly.
V sledovanom období už boli čerpané kapitálové výdavky z predchádzajúcich rokov, aj keď na veľmi nízkej úrovni
319,3 tis. Sk z 57 667 tis. Sk a EU prostriedky a spolufinacovanie z minulých rokov vo výške 3 769,4 tis. Sk
z 48 160 tis. Sk. Do konca roka predpokladáme čerpanie bežných výdavkov do výšky upraveného rozpočtu.
Očakávané čerpanie kapitálových výdavkov bude jasnejšie v 3. štvrťroku, nakoľko kapitola má v roku 2008
rozpočtovanú vysokú sumu kapitálových výdavkov ( 795,4 mil. Sk upravený rozpočet) a v roku 2007 presúvala
57, 7 mil. Sk, takže je veľmi pravdepodobné, že kapitálové výdavky z predchádzajúcich rokov ako aj
rozpočtované na rok 2008 nebudú vyčerpané v plnej výšky.
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K 30. júnu bol Slovenský rozhlas dotovaný prostredníctvom MK SR sumou 27 702 tis. Sk, zabezpečenie
zahraničného vysielania SRo. Slovenská televízia bola dotovaná sumou vo výške 90 783 tis. Sk pre potreby
spustenia novej programovej služby, čo bolo schválené vládou SR dňa 28.5.2008 UV č. 345.
19. Ministerstvo hospodárstva SR
Príjmy
Kapitola plní k 30.6.2008 na 38,98% a ku koncu roka sa predpokladá prekročenie príjmov o 528 mil. Sk z dôvodu
odvodu dividend od Slovak Telecom a.s., ktoré boli vo výške 510 mil. Sk.
Výdavky
Celkové výdavky kapitoly MH SR boli za 6 mesiacov roka 2008 čerpané vo výške 2 290,2 mil. Sk, čo v porovnaní
s upraveným rozpočtom 11 194,2 mil. Sk predstavuje čerpanie na 20,5 %.
V roku 2008 sa zvýšili výdavky kapitoly o presunuté prostriedky z predchádzajúcich období do roku 2008 v sume
3 207,5 mil. Sk, z toho kapitálové výdavky predstavujú 1 931 mil. Sk a finančné prostriedky EÚ vrátane
spolufinancovania predstavujú 1 276 mil. Sk. Z týchto prostriedkov minulých období sa k 30.6.2008 čerpalo spolu
409 mil. Sk, čo predstavuje 12,75 %., pričom kapitálové výdavky sa čerpali v sume 76,6 mil. Sk, prostriedky EÚ
sa čerpali vo výške 198 mil. Sk a prostriedky na spolufinancovanie vo výške 134 mil. Sk.
Do konca roka 2008 sa predpokladá nečerpanie EÚ prostriedkov vo výške 458 tis. Sk, ktoré budú presunuté do
roku 2009. Čerpanie všetkých ostatných prostriedkov sa očakáva na úrovni upraveného rozpočtu.
20. Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Príjmy
Kapitola plní celkové príjmy na úrovni 52,1 % upraveného rozpočtu. Nežiaduca situácia je evidovaná v oblasti
príjmov za realizáciu veterinárnych poplatkov, ktoré sú rozpočtované v rámci rozpočtu organizácie Štátna
veterinárna a potravinová správa SR. Dokumentuje ju fakt, že za I. polrok 2008 boli skutočné príjmy za
veterinárne poplatky vykázané v objeme cca 32 180 tis. Sk, pričom ich rozpočet na rok 2008 je na úrovni 97 333
tis. Sk. Príjmy v tejto kategórií sú čiastočne kompenzované príjmami za pokuty na úseku potravinového dozoru
(ŠVPS SR) príjmami za pokuty na úseku kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti lesného
hospodárstva (krajské a obvodné lesné úrady). K neplneniu príjmov kapitoly môže dôjsť aj v dôsledku neplnenia
príjmov z osobitného odvodu zo zisku š.p. Lesy SR a z príjmov z predaja prebytočného majetku RO a PO.
Predpokladáme, že kapitola naplní príjmy vo výške 19,8 mld. Sk
Výdavky
Kapitola čerpá celkové výdavky na úrovni 19,04 % upraveného rozpočtu. Dôvodom nízkeho čerpania výdavkov
v kapitole je špecifická situácia vyplácania priamych platieb, ktorých čerpanie nastáva v decembri, a ktoré sa na
schválenom rozpočte kapitoly podieľajú cca 60%. Predpokladáme, že kapitola presunie do roku 2009 prostriedky
vo výške 7,9 mld. Sk, z toho prostriedky EÚ vo výške 2 mld. Sk a prostriedky na spolufinancovanie vo výške 5,9
mld. Sk.
Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MP SR bol upravený o nevyčerpané prostriedky presunuté z minulého
roka podľa § 8 ods. 6 vo výške 6 600,6 mil. Sk, z toho prostriedky EÚ predstavujú 2 087,2 mil. Sk, prostriedky na
spolufinancovanie 4 335,5 mil. Sk a kapitálové výdavky 177,9 mil. Sk. Prostriedky presunuté z minulého roka sa
čerpajú na úrovni 51,6 % ich upraveného rozpočtu. Čerpanie presunutých prostriedkov EÚ predstavuje úroveň
43,2 % ich upraveného rozpočtu a prostriedkov na spolufinancovanie úroveň 55,4 % ich upraveného rozpočtu.
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21. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Príjmy
K 30.6.2008 kapitola plnení celkové príjmy na 21,9 %, z toho nedaňové príjmy na 105,7 %. Vysoké plnenie
príjmov u záväzného ukazovateľa je spôsobené najmä príjmami za predaj licencií, z prenájmu frekvencií
a platbami od štvrtého mobilného operátora. U príjmov z EÚ rozpočtovaných v sume 9,4 mld. Sk (vrátane
prostriedkov presunutých z predchádzajúcich období do roka 2008 v sume 6,4 mld. Sk) sa predpokladá
v nadväznosti na predpokladané nečerpanie výdavkov zo zdrojov EÚ v sume 1,8 mld. Sk neplnenie príjmov
v rovnakej sume.
Výdavky
K 30.6.2008 boli v rámci kapitoly čerpané výdavky na 24,6 % k upravenému rozpočtu. Nižšie čerpanie výdavkov
je spôsobené nižším čerpaním kapitálových výdavkov, ktoré sú čerpané na 13,8 % hlavne vzhľadom na
nečerpanie prostriedkov z EÚ a príslušného spolufinancovania. Výdavky presunuté z minulých rokov do roku
2008 v celkovej sume 9,5 mld. Sk sú priebežne čerpané vo výške 2,5 mld. Sk, t.j. na 26,3 %.
V rámci koncoročného čerpania výdavkov sa predpokladá nedočerpanie výdavkov v sume 2,3 mld. Sk, v tom
prostriedky EÚ v sume 1,8 mld. Sk a zdroje spolufinancovania v sume 0,5 mld. Sk.
22. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Príjmy
Kapitola plní celkové príjmy na úrovni 97,4 % upraveného rozpočtu. Vyššie plnenie, ako je úroveň upraveného
rozpočtu je v kategórii 220 - Administratívne a iné poplatky a platby, 290 - Iné nedaňové príjmy a 311 - Granty.
Na vysokom plnení sa najviac podieľa podriadená organizácia Geodetický a kartografický ústav, ktorá sa k 1.1.
2008 zlúčila so zrušenou organizáciou Katastrálny ústav v Žiline, čím prevzala aj ním spoplatňované produkty
a služby ako sú napr. kópie máp, vydávanie geodetických údajov, údaje podnikovej evidencie pôdy (PEP),
skenovania máp veľkých mierok, poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie. Je predpoklad, že kapitola
naplní príjmy na cca 51,6 mil. Sk.
Výdavky
Kapitola priebežne čerpá celkové výdavky v sume 605,9 mil. Sk t.j. na 47,6 % upraveného rozpočtu. Pri
porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa dá konštatovať, že výdavky v takmer všetkých
ekonomických kategóriách rozpočtovej klasifikácie sa čerpajú porovnateľne ako v roku 2007, vyššie čerpanie
prostriedkov je v kategórii 630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery a 710 – Obstarávanie kapitálových aktív.
Predpokladáme, že kapitola v priebehu roka vyčerpá všetky prostriedky.
23. Štatistický úrad SR
Príjmy
Kapitola dosahuje príjmy predovšetkým z predaja štatistických informácií, z prenájmu, náhrad poistného plnenia
a vratiek. K 30.6.2008 kapitola dosiahla plnenie príjmov v sume 30 801 tis. Sk, čo predstavuje 455,0 % plnenie.
V rámci skutočne dosiahnutých príjmov sú granty v sume 27 102 tis. Sk. Plnenie príjmov bez grantov dosiahlo
3 699 tis. Sk, čo predstavuje 54,6 % zo záväzného ukazovateľa. Predpokladáme, že kapitola záväzný ukazovateľ
príjmov splní.
Výdavky
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Čerpanie výdavkov predpokladáme do výšky upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov k 30.6.2008 dosiahlo
253 081 tis. Sk, t.j. 44,4 % z upraveného rozpočtu. Bežné výdavky sú čerpané na 45,3 % a kapitálové výdavky
na 13,5 %. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov ovplyvňuje zdĺhavý proces verejného obstarávania.
Kapitálové výdavky presunuté do roku 2008 z predchádzajúcich rokov v sume 3 000 tis. Sk boli k 30.6.2008
čerpané v sume 2 000 tis. Sk, t.j. na 66,7 %.
Z prechodného fondu kapitola prostriedky nečerpala a z nenávratných zdrojov zo zahraničia vyčerpala sumu
19 979 tis. Sk, čo predstavuje 77,9 %.
24. Úrad pre verejné obstarávanie
Príjmy
ÚVO dosahuje príjmy predovšetkým z pokút za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. K 30.6.2008 kapitola
záväzný limit príjmov v sume 7 100 tis. Sk plnila v sume 2 977 tis. Sk, t.j. na 41,9 %. Predpokladáme, že kapitola
do konca roka splnenie príjmov zabezpečí.
Výdavky
Čerpanie výdavkov predpokladáme do výšky upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov k 30.6.2008 dosiahlo 40
616 tis. Sk, t.j. 46,4 % z upraveného rozpočtu. Bežné výdavky sú čerpané na 45,7 % a kapitálové výdavky na
59,1 %.
Kapitálové výdavky presunuté do roku 2008 z predchádzajúcich rokov v sume 1 978 tis. Sk boli k 30.6.2008
čerpané v sume 1 091 tis. Sk, t.j. na 55,2 %.
25. Úrad jadrového dozoru SR
Príjmy
K 30.6.2008 kapitola plní príjmy na 50 %, z toho nedaňové príjmy na 49,7. Ku koncu roka 2008 sa
nepredpokladajú riziká v plnení príjmov.
Výdavky
Čerpanie celkových výdavkov ku koncu júnu 2008 dosiahlo 48,2 mil. Sk, čo oproti upravenému rozpočtu 178,6
mil. Sk predstavuje 27,0 %.
V roku 2008 sa zvýšili kapitálové výdavky o prostriedky presunuté z roku 2007 o 1,5 mil. Sk, ktoré zatiaľ neboli
čerpané. MF SR predpokladá ku koncu roka vyčerpanie všetkých výdavkov kapitoly ÚJD SR.
26. Úrad priemyselného vlastníctva SR
Príjmy
ÚPV SR plní celkové príjmy na 187,7%, pričom výšku plnenia príjmov ovplyvnil jednorazových príjem v sume 15
mil. Sk z Európskeho patentového úradu. Predpokladané plnenie príjmov do konca roka v sume 45,0 mil. Sk
bude teda v druhom polroku ovplyvnené už iba plnením príjmov za činnosti, ktoré sú spojené s ochranou záujmov
európskeho spoločenstva.
Výdavky
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MF SR predpokladá výšku koncoročného čerpania výdavkov kapitoly ÚPV SR vo výške upraveného rozpočtu.
V súčasnosti kapitola čerpá výdavky na 35%. Nízke čerpanie je badateľné pri kapitálových výdavkoch (33,7%)
a je spôsobené realizáciou verejných obstarávaní.
27. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Príjmy
Rozpočtovaná úroveň príjmov na rok 2008 v sume 3,8 mil. Sk je priebežne plnená na úrovni 5,4 mil. Sk t.j. na
140,5%.
Výdavky
ÚNMS SR vyčerpal ku koncu júna 2008 výdavky v sume 95,8 mil. Sk, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom
predstavuje plnenie na 13,9 %. Nízke čerpanie je výrazne ovplyvnené prostriedkami z predchádzajúcich rokov.
Čerpanie presunutých prostriedkov predstavuje za prvý polrok 2008 sumu 1,7 mil. Sk, t.j. 0,4 %. Nižšie čerpanie
výdavkov ovplyvňuje najmä postup prác na realizácii Cyklotrónového centra SR.
MF SR predpokladá ku koncu roka nečerpanie výdavkov v sume 400,3 mil. Sk a ich presun do ďalších rokov.
28. Protimonopolný úrad SR
Príjmy
Kapitola nemá rozpočtované príjmy. V skutočnosti dosahuje k 30.6. príjmy v sume 1 286 tis. Sk. V tomto prípade
ide o náhodné príjmy z pokút, ktoré nie je možné vopred predikovať a preto sa odhad koncoročného plnenia
príjmov neuvádza.
Výdavky
MF SR predpokladá výšku čerpania výdavkov kapitoly PMÚ SR vo výške upraveného limitu výdavkov. K 30.6.
čerpá výdavky na 27,1%. Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené nevyčerpaním prostriedkov na vrátenie pokút
z rozhodnutia súdu vo výške 32,6 mil. Sk, o ktoré bol zvýšený rozpočet úradu rozpočtovými opatreniami. Kapitola
európske peniaze a spolufinancovanie presunuté z minulých rokov už vyčerpala, ale presunuté výdavky zo ŠR
zatiaľ neboli čerpané.
29. Národný bezpečnostný úrad
Príjmy
Schválený (upravený) rozpočet príjmov kapitoly predstavuje výšku 1,34 mil. Sk. Za prvých 6 mesiacov sa príjmy
plnia na úrovni časového plnenia 57,6 % (772 tis. Sk). Predpokladané plnenie k 31.12.2008 sa očakáva na
úrovni upraveného rozpočtu.
Výdavky
Upravený rozpočet výdavkov kapitoly vo výške 284 mil. Sk sa čerpá na 34%. Čerpanie výdavkov mierne
zaostáva za časovým plnením rozpočtu, čo je spôsobené hlavne posunom vo vyplácaní miezd v nasledujúcom
mesiaci, ako aj nižším čerpaním kapitálových výdavkov na úrovni 19,8% súvisiacim s problémami vo verejnom
obstarávaní.
Kapitálové výdavky kapitoly sa zvýšili v priebehu roka 2008 o prostriedky z predchádzajúcich období v sume 14,3
mil. Sk, čo predstavuje sumu celkom 22 mil. Sk. K 30.6.2008 kapitola vyčerpala z presunutých kapitálových
výdavkov z minulých rokov sumu 10,3 mil. Sk, t.j. 72%. MF SR predpokladá ich čerpanie k 31. 12. 2008 v plnej
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výške. Finančné prostriedky na investičné akcie by mali byť čerpané v súlade s uzatváranými zmluvami.
Čerpanie celkových výdavkov sa predpokladá na úrovni upraveného rozpočtu.

30. Správa štátnych hmotných rezerv SR
Príjmy
Za obdobie I. polroka 2008 boli plnené príjmy na 78,1 %, pričom podstatná časť plnenia je v oblasti príjmov
z vlastníctva majetku a za odpredaj nehnuteľného majetku štátu. V porovnaním s rokom 2007 je plnenie vyššie
o 17,2%. Je reálny predpoklad, že stanovený limit príjmov na rok 2008 bude splnený, resp. mierne prekročený.
Výdavky
Upravený rozpočet v celkovej sume 642,7 mil. Sk bol za I. polrok 2008 čerpaný na 32,5 %, z toho bežné výdavky
na 43,2% a kapitálové výdavky na 15,7%. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov v celkovej sume 249,6 mil. Sk
je v oblasti hospodárenia štátnych hmotných rezerv (MR a IV) a výdavkov na medzirezortný program Podpora
obrany s cieľom prioritného zabezpečenia prostriedkov na ochraňovanie núdzových zásob ropy a ropných
výrobkov. Mimorozpočtové prostriedky SŠHR (bežný účet obmien a zámien) k termínu 30. 6. 2008 boli v celkovej
sume 1 339 mil. Sk.
31. Slovenská akadémia vied
Príjmy
Plnenie celkových príjmov predstavuje 107 952 tis. Sk, čo predstavuje 162,33 % k schválenému rozpočtu.
Plnenie záväzného ukazovateľa bolo vo výške 31 721 tis. Sk, čo predstavuje 47,7% plnenie k schválenému
rozpočtu. Celkové príjmy dopĺňajú mimorozpočtové zdroje vo výške 76 231 tis. Sk, ktoré sú tvorené najmä
grantmi (73 337 tis. Sk). Z plnenia celkových príjmov za rovnaké obdobie roka 2007, ktoré bolo 143,8 %, je
možné konštatovať, že plnenie príjmov je vďaka mimorozpočtovým zdrojom veľmi vysoké aj v tomto roku. Do
konca roka je možné predpokladať plnenie príjmov vo výške približne 144,7 mil. Sk, čo bude predstavovať
prekročenie rozpočtovanej úrovne o 78,2 mil. Sk.
Výdavky
Čerpania výdavkov predstavovalo za uvedené obdobie 831,6 tis. Sk čo predstavuje 42 % k upravenému
rozpočtu. V rovnakom období roku 2007 bolo čerpanie výdavkov na úrovni 46,9 %, čo je porovnateľné s rokom
2008.
Presuny kapitálových výdavkov z predchádzajúceho roku sú vo výške 48 425 tis. Sk a EÚ prostriedky
a prostriedky štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 7 589
tis. Sk. Čerpanie výdavkov z predchádzajúcich rokov (zdroj 13) je vo výške 18 275,5 tis. Sk. Zatiaľ veľmi nízkeho
čerpania kapitálových výdavkov ( 22 %) súvisí s priebehom verejného obstarávania
Vzhľadom na porovnanie z predchádzajúcimi rokmi je možné predpokladať čerpanie výdavkov do výšky
upraveného rozpočtu, prípadne jeho prekročenie o mimorozpočtové príjmy
32. Všeobecná pokladničná správa
Príjmy
I. Daňové príjmy

36

Na rok 2008 sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 270 976 mil. Sk. Aktuálny odhad predpokladá, že daňové
príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze dosiahnu výšku 272 327 mil. Sk, čo je oproti schválenému
rozpočtu viac o 1 351 mil. Sk. (100,5%).
Očakávaný vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu v roku 2008 (hotovostný princíp, mil. Sk)
vrátane sankcií
Dane z príjmov a kapitálového majetku
Daň z príjmov fyzických osôb
Daň z príjmov právnických osôb
Daň z príjmov vyberaná zrážkou
Domáce dane na tovary a služby
Daň z pridanej hodnoty
Spotrebné dane
Dane z medzinárod. obchodu a transakcií
Ostatné dane
Dane spolu

Rozpočet 2008

Aktuálny odhad

ODHAD vs. Rozpočet

1

2

3=2–1

67 217
3 131
58 455
5 631
202 796
142 026
60 770
960
3
270 976

73 178
3 260
63 929
5 989
198 046
141 934
56 112
1 074
28
272 327

5 961
129
5 474
358
-4 750
-92
-4 658
114
25
1 351
Zdroj. MF SR

Pod priaznivé hotovostné plnenie v roku 2008 sa podpisuje vývoj dane z príjmov právnických osôb, dane
z príjmov vyberané zrážkou a dane z medzinárodného obchodu a transakcií. Naopak mierne horší vývoj sa
očakáva v prípade dane z pridanej hodnoty a pri výnose spotrebných daní.
Na základe nových makroekonomických prognóz, dát z agregovaných daňových priznaní a na základe údajov od
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sa pristúpilo k prehodnoteniu prognózy výnosu dane z príjmov
právnických osôb (DPPO). Vzhľadom na skutočnosť, že akruálna daňová povinnosť sa podľa už spracovaných
daňových priznaní vyvíja pozitívne v porovnaní s predchádzajúcim rokom a viacero veľkých subjektov má
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, zvyšuje sa prognóza výnosu DPPO. Na hotovostnej báze sa
očakáva za rok 2008 výnos DPPO vo výške 63,9 mld. Sk.
Odhad výnosu dane z príjmov vyberanej zrážkou je o 358 mil. Sk vyšší ako schválený rozpočet na rok 2008.
Dôvodom zvýšenia odhadu bolo opätovné posúdenie aktuálneho hotovostného vývoja zrážkovej dane ako aj
predpoklad pokračujúceho vyššieho výberu zrážkovej dane z titulu jednorazových platieb dane z licenčných
poplatkov.
Odhad celoročného výnosu DPH je o 92 mil. Sk nižší, čo je zapríčinené aktualizáciou odhadu sankcií.
Odhad výnosu spotrebných daní je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2008 nižší o 4 658 mil. Sk.
Hlavnou príčinou je zníženie odhadu výnosu spotrebnej dane z tabakových výrobkov o 3 664 mil. Sk. Dôvodom je
posunutie dátumu zvyšovania sadzieb na 1. 2. 2009 a s tým súvisiaca zmena očakávaného výnosu
predzásobenia v roku 2008 na hotovostnom princípe. Odhad výnosu spotrebnej dane z minerálnych olejov je o
1 126 mil. Sk nižší ako schválený rozpočet.
Odhad výnosu podielu na vybratých finančných prostriedkoch – zvýšenie o 114 mil. Sk a bol vypracovaný
na základe záverov zo 142. zasadnutia Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR) - „prognózy“ zo 7. 5. 2008.

II. Iné ako daňové príjmy
Aktuálny odhad hotovostného výnosu iných ako daňových príjmov na rok 2008 je oproti schválenému
rozpočtu vyšší o 81,3 mil. Sk.
V rámci nedaňových príjmov sa predpokladá najväčší výpadok príjmov na úrokoch z domácich úverov,
pôžičiek a vkladov. Výpadok v príjmoch vo výške cca 1 322,6 mil. Sk môže vzniknúť vo väzbe na zmenu
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emisnej politiky, ktorá je spôsobená pretrvávajúcou krízou na finančných trhoch. Všetky finančné zdroje zo
Štátnej pokladnice sú využívané na krytie dlhu a deficitu a menej je ukladané na peňažnom trhu.
Odhad očakávaných výnosov iných nedaňových príjmov je vo výške 3 900 mil. Sk, čo je oproti schválenému
rozpočtu viac o 1 343,6 mil. Sk. Dôvodom očakávaného plnenia týchto príjmov je dobré plnenie v prvom polroku
2008.

Výdavky
Čerpanie výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa k 30. 6. 2008 je vo výške 31 965,5 mil. Sk, t.j.
53,2 % k upravenému rozpočtu. Výdavky kapitoly sa čerpajú priebežne v súlade s časovým plnením rozpočtu.
Očakávaná skutočnosť plnenia výdavkov k 31. 12. 2008 je vo výške 47 964,3 mil. Sk. Nižšie čerpanie výdavkov
v porovnaní s upraveným rozpočtom je v objeme 12 096,8 mil. Sk. Časť týchto prostriedkov sa „prenesie“
zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov do
roku 2009 a časť sa použije v rámci kapitoly, resp. zvýšia sa limity ostatných kapitol.
Predpokladá sa zvýšená potreba výdavkov v súvislosti s výdavkami rozpočtovanými na obsluhu štátneho dlhu.
V roku 2008 ARDAL vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou za podmienok na peňažnom trhu v čase
vykonávaného obchodu na zabezpečenie likvidity jediného účtu a tým sa predpokladá, že k 31. 12. 2008 budú
rozpočtované prostriedky na uvedenú položku vyčerpané a pravdepodobne aj prečerpané. Štátna pokladnica
v roku 2008 bude disponovať s väčším objemom zdrojov ako predpokladala v návrhu rozpočtu na roky 2008 až
2010, čo bude mať negatívny dopad na výdavkovú stránku štátneho dlhu v odhadovanej výške 193 215 tis. Sk.
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Príloha č. 2: Správa o hospodárení s rozpočtovými rezervami
V zmysle §10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov
v znení neskorších predpisov sa na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie
rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov vytvárajú v štátnom rozpočte
rozpočtové rezervy.
Národná rada SR zákonom č. 608/2007 Z.z. zo dňa 4. decembra 2007 o štátnom rozpočte na rok 2008 schválila
výšku zákonných rezerv nasledovne:
Prehľad zákonných rezerv v roku 2008 (v mil. Sk)
Schválený
rozpočet

Použité k
30.6.2006

Čerpanie
rozpočtu (%)

350

66

19,0

150

132

87,7

6 224

10

0,2

Rezerva vlády SR
Rezerva predsedu vlády SR
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii

Zdroj: MF SR

2.1 Rezerva vlády Slovenskej republiky
Rezerva vlády SR je na rok 2008 rozpočtovaná sumou 350 mil. Sk. Do 30. júna 2008 sa z tejto rezervy poskytlo,
resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov v celkovej výške 66 mil. Sk.
Čerpanie prostriedkov rezervy vlády SR ( v mil. Sk)
Uzn. vlády

Inštitúcie

Účel poskytnutia

Čerpanie

356/2008

ÚV SR

na národný príspevok na program INTERRACT I

0,6

421/2008
150/2008

ÚV SR
Brezno

na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch
dostavba viacúčelovej športovej haly

10,8
15,0

311/2008
356/2008

TN kraj
ŠÚ SR

financovanie projektov obcí a miest Trenčianskeho sam. kraja
prieskum verejnej mienky - EURO

30,0
10,0

Spolu

66,4
Zdroj: MF SR

2.2 Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky
Z rozpočtovanej sumy rezervy predsedu vlády SR vo výške 150 mil. Sk sa k 30. júnu 2008 použili prostriedky vo
výške takmer 132 mil. Sk. Prehľad o čerpaní poskytujú údaje v nasledujúcich tabuľkách:
Rezerva predsedu vlády SR pridelená rozpočtovými opatreniami (v Sk)
Inštitúcia

Účel použitia

Poukázaná suma

MŠ SR

pre Právnickú fakultu UK Bratislava na zabezpečenie medzinárodnej konferencie v
dňoch 4. – 6. marca 2008 s názvom „Úloha práva v procese menovej sukcesie“

100 000

MZ SR

pre Kliniku detskej neurológie v DFNsP, Limbová 1, Bratislava na zakúpenie
zdravotníckeho vybavenia (lôžko pre intenzívnu starostlivosť, mechanicky
polohovateľné postele, monitor na sledovanie vitálnych funkcií, pulzný oximeter,
pumpy na podávanie infúznych roztokov a príslušenstvo)

400 000

MŠ SR

pre Spojenú školu, Metodova 2, 821 08 Bratislava

100 000
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MŠ SR

Úrad vlády SR
Úrad vlády SR
MK SR
MŠ SR

pre Prírodovedeckú fakultu UK v BA - Katedru humánnej geografie a
demogeografie na návštevu inštitúcií verejnej správy v európskej metropole Rím pedagogický projekt - podpora vzdelávacieho projektu zameraného na
oboznamovanie sa s európskymi a svetovými inštitúciami v metropolách Európy dopravné náklady na návštevu Ríma - súčasť výuky VS

200 000

dispofond - faktúra za ceny PVL odovzdávaných pri príležitosti ocenenia najlepších
športovcov SR za rok 2007

430 046

Konferencia "Ženy v koncentračnom tábore Ravensbruck"
na medzinárodnú konferenciu vypálených obcí Slovenska: Martyrys Towns
Slovakia
pre Právnickú fakultu UK Bratislava na organizáciu medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom "Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2008"

100 000
150 000
50 000

MZ SR

pre Detskú dermatovenerologickú kliniku LF UK a DFNsP, Limbová 1, 833 40
Bratislava na kúpu UV žiariča "TECIMA"

200 000

MK SR

pre Národné osvetové centrum, 812 34 Bratislava na zabezpečenie prípravy a
realizácie programov 54.ročníka Folklórneho festivalu Východná 2008

250 000

MŠ SR

pre Slovenskú akadémiu vied na medzinárodnú konferenciu "ADVANCES IN
CARDIOVASCULAR RESEARCH: FROM GENES AND MOLECULES TO
CLINICAL APPLICATION"

150 000

MPSVaR

pre Detský domov Hostovice na zakúpenie 9-miestneho motorového vozidla

200 000

MK SR

pre Múzeum SNP, Banská Bystrica na technické zabezpečenie a propagačné
materiály k výročiu SNP

150 000

MZ SR

pre Detskú ozdravovňu Kremnické bane, Kremnica na vybudovanie plynovej
prípojky a opravu strechy

100 000

SAV BA

pre Ústav politických vied na vydanie publikácie s názvom Mikulášska rezolúcia 1.
mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho
zápasu

108 000

SAV BA

na náklady spojené so štvrtým ročníkom "Dni Milana Hodžu", ktoré sa uskutočnia
27. - 29. júna 2008 v Sučanoch a 4. - 6. júla 2008 v Martine

140 000

Spolu

2 828 046
Zdroj: MF SR

Rezerva predsedu vlády SR (v Sk)
P.č.

Žiadateľ

Účel použitia

Poukázaná
suma

Slovenský zväz bobistov,
Bratislava

na prípravu na ZOH, preteky svetového pohára, tréningový tábor (letecký a
kamiónový transport bobov, letenky a víza pre športovcov, prenajímanie
automobilov na prevoz osôb, úhradu ubytovania a na letnú prípravu
športovcov"

800 000

2

Žilinský samosprávny kraj

Pre Považské múzeum v Žiline na oslavy pri príležitosti 320. výročia
narodenia Juraja Jánošíka - úhrada nákladov spojených s revitalizáciou
expozície Jánošík a Terchová v Terchovej - komplexná revitalizácia inštalácie
expozície (moderná expozičná technika, vypracovanie výtvarného návrhu,
nové výstavné panely a vitríny, výroba modelov a kópií, využitie modernej
audio-vizuálnej techniky, výmena podlahovej krytiny a pod.)

500 000

3

Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov,
Bratislava

na organizáciu medzinárodnej konferencie k holokaustu

306 000

4

Obec Donovaly

refundácia nákladov spojených s organizáciou XI. ročníka ME 2008 v
pretekoch psích záprahov konaných 7. - 10. februára 2007

400 000

5

Obec Ľutina 082 57

na opravu čistiarne odpadových vôd Ľutina - vážne poškodenej v dôsledku
viacročných povodní

400 000

6

OZ Signál ohrozenia, Detský
domov Centrum srdiečko, 974
04 Banská Bystrica

elektronizácia knižničných dokumentov - modernizácia knižnice

200 000

7

Obec Dolné Naštice 957 01

rekonštrukcia kúpeľne pre TJ - futbalový oddiel - výmena dverí a okien,
oprava vonkajšej fasády športových kabín TJ

300 000

1

40

8

9
10

Obec Kalša, 044 15 Košiceokolie
Obec Malčice 072 06
Obec Jasenovce, 094 05
Holčíkovce

oprava obecného rozhlasu, vybavenie do kultúrneho domu, zasadačky OÚ
(stoličky, stoly, podlaha, koberce, kuchyňa, chladiaci box), oprava verejného
osvetlenia obce, počítačového vybavenia OÚ, úprava verejného priestranstva,
oprava parku a pamätníka padlým hrdinom, oprava regulácie miestneho
potoka, čiastočné opravy miestnych chodníkov

300 000

oprava organu v Rímskokatolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie

70 000

výmena okien a oprava alebo výmena kachľových pecí v MŠ

100 000

11

Obec Bukovce 090 22

na opravu budovy OÚ (výmena okien, rekonštrukcia sociálnych
zariadení)150.000,- a opravu Domu kultúry 200.000,-

350 000

12

Rómska rozvojová agentúra
NOVOHRAD, 990 01 Veľký
Krtíš

zakúpenie školských potrieb a ošatenie pre sociálne slabšie rómske rodiny

40 000

13

Beáta Vráblová, 916 27
Častkovce

náklady spojené s liečbou dcéry (ozdravovacie kúpeľné liečby, prerábka
priestorov prízemia na bezbariérový sprchovací kút s WC

20 000

kúpa motorového vozidla

300 000

rekonštrukcia objektu schátralého športového areálu

300 000

náklady spojené s chodom domácnosti, strava a výdavky súvisiace s liečbou

10 000

náklady spojené s chodom domácnosti, strava, lieky

10 000

pre pani Kurákovú - náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie pre deti,
strava

15 000

náklady spojené s chodom domácnosti, lieky

10 000

pre MŠ, M.R.Štefánika 12 na vybudovanie dopravného ihriska

50 000

14
15
16
17
18
19
20

Detský smiech n. o., 034 81
Lisková
Obec Vasiľov 029 51
Ján Belan, 940 01 Dedinka
Alžbeta Petrezsélová, 991 28
Vinica
Obec Utekáč, 985 06 Poltár
Sidónia Hudecová, 017 01
Považská Bystrica
Mesto Lučenec, 984 01
Lučenec

rekonštrukcia budovy OÚ (položenie dlažby v chodbe, úprava sociálnych
zariadení)
rekonštrukcia, prístavba a nadstavba ZŠ

21

Obec Kručov 090 32

22

Obec Oľšov, 082 76 Torysa

23

Izraelská obchodná komora na na uhradenie časti nákladov podujatia spojeného s dňom slávnostného
Slovensku, 831 03 Bratislava odhalenia základného kameňa pamätníka Park ušľachtilých duší

500 000

24

Obec Nemcovce 086 12

85 000

25

Mesto Brezno

26
27

28
29
30
31
32
33

Obec Závadka nad Hronom
976 67
Združenie slovanskej
vzájomnosti RR Spiš,
Prakovce
Slovenská plavecká federácia,
Bratislava
Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Trávnica 941 46
Obec Dolná Lehota, 976 08
Lopej
Melánia Ponyiczká, Turzovka
023 54

150 000
400 000

elektronizácia knižničných dokumentov - modernizácia knižnice
na opravu strešnej krytiny a prvkov krovu na objekte budovy Mestskej knižnice
na Rázusovej ulici
rekonštrukcia MŠ (výmena okien, dverí, náter strechy, zvodov a iné stavebné
práce)

600 000

9. ročník speváckej súťaže Slovanská pieseň - 2008

45 000

na športovú prípravu reprezentantiek v synchronizovanom plávaní Márie
Dzurekovej a Silvie Spišekovej a reprezentačnej trénerky Lívie Allárovej na
ME v Holandsku v marci 2008 a Olympijskú kvalifikáciu v Číne (pobyt,
doprava a ostatné)

200 000

na výmenu strechy na farskom úrade

300 000

na zakúpenie mobilného montovateľného pódia

250 000

na liečebný pobyt pre vnuka Ondreja a vnučku Natáliu, semipermabilné
obliečky, práčku vzduchu, špeciálny vysávač s HEPA filtrami a lieky

50 000

Gréckokatolícka cirkev, farnosť
na výstavbu farskej budovy s pastoračnými priestormi
Lomné
Silvia Pupkayová, Nová
na kúpu športovej výstroje (chrániče, kimono), reprezentačné účely
Dedinka 900 29

300 000

100 000
5 000

34

Marta Martofová, Spišská
Nová Ves

náklady spojené s chodom domácnosti, výdavky pre zdravotne postihnutú
dcéru (cestovné, strava, internát)

10 000

35

Obec Lascov, 086 45 Marhaň

na dostavbu Domu nádeje

150 000

36

Mesto Michalovce

na rekonštrukciu Kostolného námestia

150 000

37

Obec Zboj 067 68

na opravu obecného rozhlasu

150 000

38

Obec Ptrukša 076 77

na Festival národnostných menšín Sirén - organizačné výdavky

100 000

41

39

Obec Hrišovce 053 51

na rekonštrukciu bývalej MŠ - II. etapa (výmena plynového kotla a rozvodov,
radiátorov, projekty, maľba a nátery - vnútorné)

40

Obec Topoľa 067 65

na vyvlastnenie miestnych komunikácií

50 000

41

Obec Harhaj, 086 45 Marhaň

na rekonštrukciu sociálneho zariadenia a žumpy MŠ

150 000

42

Obec Abovce 980 44

na rekonštrukciu Kultúrneho domu (oprava javiska, vybavenie technikou opona, svetelná technika, obnovenie a sfunkčnenie sociálnych zariadení,
zriadenie šatne - výmena okna, úprava podlahy, vykurovanie, zariadenie)

100 000

43

OZ Limba, 831 02 Bratislava
Viera Čulenová, 851 04
Bratislava
Miroslava Uríčková, Lednické
Rovne 020 61
Martin Mlynár, Spišská Nová
Ves
Mariana Janásková, Martin
036 01

na projektovú dokumentáciu na stavbu ekodomu - Ekoškôlky

100 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky

10 000

na školské potreby, ošatenie pre deti, stravu

10 000

na kúpu notebooku a digitálneho fotoaparátu

15 000

na kúpu mechanického vozíka

30 000

44
45
46
47
48

Obec Novosad 076 02

49

Obec Láb 900 67
Dana Bračoková, Kráľovský
Chlmec 077 01
Slávka Dejczővá, Trnava 917
01
Emília Kollarčíková, Cífer 919
43

50
51
52

na ozvučenie amfiteátra a vybavenie technickým zariadením (kabeláž,
zosilňovače, reproduktorové skrine, mixážny pult, prehrávač, mikrofónové
stojany, mikrofóny)
na obnovu školského areálu (rekonštrukcia detského ihriska)

198 000

100 000
50 000

na náklady spojené s chodom domácnosti (lieky, strava)

5 000

na rehabilitačný pobyt pre dcéru

20 000

na náklady spojené s liečbou (náklady na uhradenie pobytu pre sociálnu
sestru - doprovod)

5 000

53

Obec Stakčín 067 61

na dokončenie rekonštrukcie domu smútku (výmena okien, dverí, vonkajšie a
vnútorné omietky, maľby, výmeny dlažby a obkladov)

150 000

54

Obec Sukov, 067 02 Čabiny

na rekonštrukciu obecného rozhlasu, obecného verejného osvetlenia,
prestavbu bývalej školy na dom smútku

100 000

55

Peter Jambrikovič, Nitra 949
01

56

Ján Molnár, 841 02 Bratislava

57

61

Obec Otročok 982 62
Obec Kecerovský Lipovec, 044
47 Košice - okolie
Obec Trsťany, 044 45 Košice
- okolie
Zväz diabetikov Slovenska a
detská organizácia Ruža,
Ružomberok 034 06
Obec Podhorie 969 82

62

Obec Vieska 930 02

63

Obec Častkovce 916 27
Obec Vyšná Jedľová, 089 01
Svidník

58
59
60

64

na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu a liečbu syna vo Vysokých
Tatrách
na náklady spojené s chodom domácnosti, školské potreby, ošatenie pre deti,
stravu
na dostavbu domu smútku

150 000

na výstavbu ústredného kúrenia v OÚ, verejný rozhlas, plastové okná a dvere

210 000

na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu budovy OcÚ a
požiarnej zbrojnice

100 000

na rekondično-liečebný pobyt pre cca 50 diabetikov v Tatranských Matliaroch

100 000

na projekt "Autobusová čakáreň"
na opravu budovy MŠ (výmena okien, zateplenie budovy a premaľovanie
fasády)
na riešenie havarijného stavu chodníkov v obci

100 000

na dokončenie výstavby Domu smútku

150 000

15 000
15 000

200 000
500 000

65

Obec Svetlice 067 16

na udržanie prevádzky sociálneho zariadenia - stravovacieho zariadenia pre
dôchodcov a ZŤP občanov (prevádzkové náklady)

50 000

66

Obec Veľké Dvorany 956 01

na výmenu okien a vonkajších dverí v MŠ

500 000

67

Obec Kráľovce 044 44
Nadácia Ing. Ľudovíta Ďuriša,
919 25 Šúrovce
Obec Ubľa 067 73

na zakúpenie počítačovej techniky pre internetovú klubovňu v obci
na 1. časť druhej etapy projektu "Deti a drogy" pod pracovným názvom
"ABUZER" - roadshow
na dofinancovanie rekonštrukcie budovy OÚ

100 000

Obec Nový Ruskov 075 01
MČ Košice - Poľov, 040 15
Košice
Obec Veľké Uherce 958 41

na výstavbu šatní s tribúnou pre futbalistov

500 000

na opravu kultúrneho domu

150 000

na opravu budovy domu smútku

150 000

68
69
70
71
72

100 000
150 000

42

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

N.O. Europacolon, 811 01
na celoslovenský vzdelávací projekt - europacolonTOUR Slovensko 2008
Bratislava
ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých, 023 01
na II. ročník benefičného koncertu "Od srdca k srdcu"
Oščadnica
na rekonštrukciu kultúrneho domu (oprava strechy, odizolovanie samotnej
Obec Ratkovské Bystré 982 66
stavby)
Obec Podbiel 027 42
na dokončenie výmeny okien na budove ZŠ (zakúpenie okien a dverí)
Obec Nižná Voľa, 086 21
na dokončenie výstavby Domu smútku
Lukavica
na rehabilitačno-rekondičný pobyt pre deti s kombinovaným postihnutím
OZ Iskierka, 917 08 Trnava
(ubytovanie a strava pre deti a rodičov, ošetrovateľská asistencia, náklady na
dopravu)
Lucia Benková, 971 01
na kúpu invalidného vozíka
Prievidza
Obec Lukovištia 980 26
na prípravu celonárodnej pietnej spomienky na básnika Ivana Kraska
Nadácia Pro Humanitas, 080
01 Prešov
Estera Šerešová, Panické
Dravce 985 32
OZ Kaspian, 851 05
Bratislava

100 000
40 000
100 000
100 000
100 000
70 000
10 000
50 000

na projekt "Rozvoj antidiskriminačných postojov a komunikačných zručností výchovnovzdelávací program pre odbornú verejnosť"

50 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, náklady spojené s liečbou syna

20 000

na činnosť a aktivity nízkoprahového programu KASPIAN pre deti a mládež z
Petržalky

50 000

84

Obec Malý Cetín 951 01

na prístavbu ku kultúrnemu domu - sociálnych zariadení, výmena krovu,
strešnej krytiny, okien, dverí, podlahy, fasády

100 000

85

Mesto Malacky 901 01

pre Mestské centrum kultúry na Projekt "Modernizáciou ku skvalitneniu
služieb informačnej spoločnosti" (nákup techniky)

50 000

na náklady spojené s chodom domácnosti a na doplatenie auta na prevoz
zdravotne postihnutých detí

10 000

na kúpu bezpečnostných prístrojov MPAAD/ČR a VIRGIL/Belgicko

60 000

86
87

Ivona Hrabovská, Timoradza
956 52
Aeroklub Košice, 040 23
Košice

88

Obec Rudník, 044 23 Jasov

na opravu budovy a výmenu interiéru (výmena podlahovej krytiny,
interiérových dverí, radiátorov a kuchynskej linky)

100 000

89

Obec Krajné 916 16

na výmenu okien na OÚ, Rekonštrukciu strešného plášťa, výmenu strešných
žľabov a zvodov na budove zdravotného strediska

100 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, lieky, školské potreby

15 000

na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu

100 000

na dokončenie domu smútku (nákup chladiaceho zariadenia, stoličiek)

50 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu, rehabilitačné pomôcky pre
vnuka

15 000

na kúpu stropného zdviháku

5 000

na náklady spojené s chodom domácnosti

5 000

90
91
92
93
94
95
96

Helena Valovicsová, 943 53
Mužla
Obec Lišov 962 71
Obec Varechovce, 090 23
Havaj
Ružena Nagyová, 935 55
Zbrojníky
Vasiľ Virgala, 085 01
Bardejov
Alžbeta Pažická, Kľak, 966 77
Ostrý Grúň
Obec Borša 076 32
Dagmar Horváthová, 071 01
Michalovce
Vladimír Soľanka, 080 01
Prešov

na dokončenie rekonštrukcie chodníkov

200 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu

10 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, ošatenie, obuv a náklady spojené
so štúdiom dcéry na VŠ

46 000

na zakúpenie krojového vybavenia

200 000

na dostavbu domu smútku

200 000

na zlepšenie akustiky kostola Povýšenia sv. Kríža

300 000

102

Obec Brezov
Rímskokatolícka cirkev, 026
01 Dolný Kubín
Obec Vyšný Kazimír, 094 09

na dokončenie domu smútku

300 000

103

Obec Kľak 966 77

na rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

200 000

104

Spojená škola sv. Vincenta de
Paul, 823 01 Bratislava

na realizáciu projektu: Pre skvalitnenie služieb a estetizáciu prostredia počas
stravovania a aktivít vo voľnom čase žiakov a študentov (práce na realizácii
výmeny podávacích okien, podlaha, výmena stoličiek, maliarske a natieračské

570 000

97
98
99
100
101

OZ Detský folklórny súbor
Čečinka, 841 01 Bratislava

43

práce, sociálne zariadenia - sanita)

105

DOMOVINA n. o., Domov
sociálnych služieb, Žehra časť
Hodkovce

106

TJ Rozvoj Pušovce - Futbalový
na rekonštrukciu budovy TJ - prístavbu sociálnych zariadení a spŕch
klub, 082 14 Pušovce

107
108
109
110

Anastázia Ďurišinová, 811 07
Bratislava
Obec Kvačany, 082 41
Bardejov
Obec Kraľovany, 027 51
Odborový zväz pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku,
815 70 Bratislava

111

Obec Klenovec 980 55

112

Mesto Medzilaborce 068 01

113

Eva Martinková, 974 34 Tajov

114
115

Detský folklórny súbor
Kremienok, Združenie DFS
Kremienok, 821 03 Bratislava
Čistý deň n. o., 924 01
Galanta

na rekonštrukciu starých priestorov na dielne pre klientov s mentálnym
postihnutím

200 000
350 000

na výdavky na domácnosť, lieky, zdravotné pomôcky, stravu

15 000

na rekonštrukciu kultúrneho domu

200 000

na opravu športovej budovy

300 000

na Žiacku anketu o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku na Slovensku "Zlatý
Amos" 2007/2008

200 000

na 30. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností "Klenovská
rontouka"
na realizáciu 46. Festivalu kultúry a športu

100 000
200 000

na výdavky spojené s reprezentáciou SR na Majstrovstvách Európy vo fitnes
vo Veľkej Británii v apríli 2008

200 000

na nákup krojového vybavenia

200 000

na realizáciu výmeny okien a častí dverí budovy resocializačného strediska
Čistý deň n. o.

250 000

116

Matica slovenská, 036 52
Martin

pre Slovákov v Zakarpatsku na Ukrajine: na kúpu osobného motorového
vozidla, vytvorenie a vytlačenie ukrajinských štátnych učebníc v slovenskom
jazyku, na preklad učebníc do slovenského jazyka

1 000 000

117

Obec Jánovce 925 01

pre ZŠ 1.-4. ročníka, Hlavný 22, 925 22 Jánovce na výmenu vstupných dverí,
okien a maľovanie priestorov ZŠ

300 000

na ošatenie pre deti a školské pomôcky

20 000

na ošatenie pre tri deti a chod domácnosti

20 000

na opravu strechy pamätnej izby J.M.Hurbana, na pokrytie nákladov osláv
165. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny

300 000

na rekonštrukciu budovy Domu kultúry vo Vislave

200 000

na rekonštrukciu kabín TJ Družstevník a príslušných budov v športovom areáli

200 000

118
119

Vladislava Knapová, Trnava
917 01
Mária Gregušová, 900 82
Blatné

120

Obec Hlboké 906 31

121

Obec Vislava, 090 21 Chotča
Obec Pečeňany 956 36
Rybany

122
123

TJ Spartak Kablo Bratislava,
Volejbalový oddiel ženy II. liga

na úhradu telocvične a nákup nových dresov

50 000

124

Klub vojenskej histórie CARPATHIA, 901 01 Malacky

na náklady spojené s organizáciou osláv 63. výročia oslobodenia Bratislavy s
názvom "Oslobodenie Bratislavy 1945" v priestoroch areálu Bratislavského
hradu (zabezpečenie streliva do historických zbraní, pohonných hmôt do
dobovej techniky)

20 000

125
126
127
128
129
130

Cirkevný zbor Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku, 913
na opravu strechy bývalej evanjelickej školy
11 Trenčianske Stankovce
Mesto Skalica, 909 01 Skalica na zateplenie pavilónu časť "B" Domova dôchodcov
Pravoslávna cirkevná obec
Hostovice, 067 34 Nižná
na dokončenie výstavby pravoslávneho chrámu
Jablonka
na Oslavy 4. výročia vstupu SR do Európskej únie a 160. výročie vyhlásenia
Mesto Liptovský Mikuláš 031
prvého politického programu slovenských národovcov "Žiadostí slovenského
42
národa"
Martina Turnerová, Bratislava na účasť dvojice hráčok plážového volejbalu na turnajoch svetovej série 2008
na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie objektov v areáli starého Depa na
OZ Zubačka, 980 61 Tisovec
železničnej stanici v Tisovci

100 000
300 000
220 000
300 000
200 000
300 000

44

131

Obec Kečkovce, 090 11

na zakúpenie chladiaceho boxu a ozvučenie, osvetlenie domu smútku,
podlahy, výmenu okien a dverí a zariadenie interiéru

250 000

132

Športový klub stolného tenisu
BRATISLAVA, 900 55
Lozorno

na športovú činnosť klubu

200 000

133

Mesto Turzovka, 023 54

na osvetlenie hokejbalového ihriska - športový areál Závodie (100.000) a
vybavenie bikrosového areálu v Turzovke (100.000)

200 000

134

Obec Láb 900 67

na rekonštrukciu sociálneho zariadenia MŠ (výmena umývadiel, vodovodných
batérií, toaliet a radiátorov)

100 000

na náklady spojené s chodom domácnosti, strava, lieky

10 000

na generálnu opravu požiarnej striekačky PS 12

100 000

na obnovu a rozvoj sociálneho vybavenia šatní TJ KOVO Beluša

200 000

na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu

50 000

135
136
137
138
139
140
141
142
143

Pavlína Masárová, 972 23
Dolné Vestenice
Obec Hankovce, 086 46
TJ KOVO Beluša, 018 61
obec Hodejovec, 980 02
Jesenské

Gréckokatolícka cirkev, farnosť
na izoláciu múrov na chráme sv. Demetera
Korunková, 090 31 Kolbovce
Obec Blažice, 044 16
Obec Hrabová Roztoka, 067
74
Obec Šmigovec, 067 74
Združenie zdravotne
postihnutých, 919 28 Bučany

30 000

na vybavenie domu smútku (chladnička, lavice, stôl, stoličky)

100 000

na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu

100 000

na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu

100 000

na príspevok do tomboly na Vavrinecký bál v auguste

10 000

na rekonštrukciu kultúrneho domu ( nové elektrické vedenie, oprava
prepadávajúcej sa podlahy, oprava omietok, výmena okien a dverí, oprava
vonkajšej fasády)
na opravu budovy OÚ ( výmena okien, dverí )

144

Obec Maškovce, 067 32

145

Obec Hnojné, 072 33

146

Obec Brezovec, 067 73 Ubľa

na rekonštrukciu a modernizáciu budovy OÚ ( nové omietky, maľby, výmena
starých podláh, opravy vonkajších stien budovy)

100 000

147

Obec Jalová, 067 61

na opravu obecnej cestnej komunikácie

100 000

148

Obec Dedačov, 067 12

150 000

149

Mesto Prešov, 080 01

na dokončenie výstavby Domu Nádeje
pre Základnú školu Šmeralova 25, Prešov na zorganizovanie záverečného
výletu v Tatrách pre finalistov 2.ročníka celoslovenského fotoprojektu
"Fotografia očami detí"
na stavebné úpravy na Centre pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach

100 000

na rekonštrukciu podláh v kultúrno-spoločenskej časti budovy OÚ

100 000

na rekonštrukciu budovy bývalej ZŠ na vytvorenie internetovej miestnosti,
rekonštrukciu budovy obecného úradu a sociálneho zariadenia

250 000

151

Združenie na pomoc deťom a
prírode, 949 01 Nitra
Obec Zlaté, 086 01

152

Obec Gribov, 090 22 Bukovce

150

100 000
100 000

10 000

154

Obec Strihovce, 067 74
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia za úspornejšie a
Šmigovec
efektívnejšie
Obec Dlhoňa, 090 02 Kružľová na rekonštrukciu OÚ - oprava vonkajšej fasády

155

Obec Havaj, 090 23

na rekonštrukciu OÚ a kultúrneho domu (výmena okien)

100 000

156

Obec Frička, 086 02

na rekonštrukciu OÚ (modernizácia a rozšírenie priestorov o Klub mládeže)

150 000

157

Obec Pruské, 018 52
Obec Staškovce, 090 23
Havaj
Obec Stratená, 049 71
Združenie prevencie
nelátkových závislostí NEZA,
917 02 Trnava

na rekonštrukciu OÚ a stavebné práce

100 000

na dokončenie rozostavanej stavby (prístavba spoločenskej sály k OÚ)

100 000

na celkovú obnovu rozvodov pitnej vody

150 000

na nákup materiálneho vybavenia a kancelárskeho materiálu (napr.
dataprojektor, TV, videokamera, nábytok, chladnička apod.)

50 000

153

158
159
160

100 000
100 000

161

Mesto Michalovce, 071 01

na bezbariérovú úpravu bytového jadra v Dome dôchodcov, Hollého 9,
Michalovce

200 000

162

TJ SLÁVIA STU, 852 26
Bratislava 55

na krytie nákladov na prenájom plavárne - tréningy pre akvabelky

150 000

163

Obec Čata, 935 63

na rekonštrukciu a obnovu vonkajšej fasády, výmena drevených okien a dverí
za plastové na budove MŠ (150.000) a na rekonštrukciu a obnovu kuchyne na
ZŠ (150.000)

300 000

45

164
165
166
167
168

Obec Mokrý Háj, 908 65
Obec Ňagov, 068 01
Medzilaborce
Marián Bělúnek, 086 33
Zborov
Ing. Magdaléna Červeňová,
CSc., Bratislava
Obec Košariská, 906 15

na výmenu okien na domove dôchodcov

100 000

na komplexnú výmenu podlahy na budove MŠ

143 500

na kúpu pohybového prístroja typu Motomed

50 000

na náklady spojené s liečbou dcéry v Egypte

40 000

na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie na revitalizáciu centra
obce a priľahlej infraštruktúry a priestorov okolo rodného domu gen. M. R.
Štefánika

200 000

171

Plavecký klub SLÁVIA STU,
ŠD J. Hronca, 811 07
na krytie nákladov na prenájom plavárne
Bratislava
Obec Vyšný Skálnik, 980 52
na výmenu poškodených okien kultúrneho domu - posledná etapa
Hrachovo
Obec Riečka, 980 45 Štrkovec na zakúpenie stolov a stoličiek

172

Nitriansky samosprávny kraj

pre Krajskú knižnicu Karola Kmeťka, Samova 1 na vybudovanie
bezbariérového prístupu do knižnice pre telesne postihnutých čitateľov –
schodisková plošina

100 000

173

Mgr. Beáta Pirová, 090 23
Havaj

na kúpu mechanického vozíka Sopur Easy 160

50 000

174

Obec Čajkov, 935 24

na rekonštrukciu havarijného stavu viacúčelovej budovy OÚ

200 000

175

Obec Podlužany, 935 27

100 000

176

Obec Kružlov, 086 04

na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a OÚ (výmena okien a podláh)
na zastrešenie a prestavbu pódia amfiteátru v obci a materiálnotechnické
vybavenie súboru LIPKA
na opravu MŠ (betónová deka na žumpu)

93 000

na výmenu okien na budove OÚ

100 000

na opravu MŠ (strecha a kúrenie)
na dokončenie prístupovej cesty k domu smútku (úprava areálu miestneho
cintorína)

100 000

169
170

150 000
130 000
50 000

150 000

179

Obec Medzibrodie nad
Oravou, 026 01
Obec Pitelová, 966 11 Trnavá
Hora
Obec Žakarovce, 055 71

180

Obec Lomné, 090 33

181

Mesto Levoča, 054 01

na výdavky spojené s organizáciou 8. ročníka medzinárodného kultúrneho
festivalu ,,Dni Majstra Pavla Levoča 2008“

100 000

182

Hlavné mesto Bratislava

pre Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka, Karloveská 3 na kúpu
orffových hudobných nástrojov a ďalších učebných pomôcok

100 000

na paraolympijské hry 2008 - Peking (letenky, ubytovanie pre 4 osoby)

50 000

na pokrytie školských výdavkov pre deti a chod domácnosti

15 000
100 000

177
178

183
184

OZ Športový klub telesne a
zdravotne postihnutých, 920
01 Hlohovec
Gabriela Magulová, 919 43
Cífer

185

MČ Bratislava - Nové Mesto,
831 01 Bratislava

pre Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23 na vybudovanie školskej
multikultúrnej knižnice (zriadenie, vybavenie, nákup literatúry)

186

Nitriansky samosprávny kraj,
Nitra

pre SOU stavebné, Nábrežie mládeže 1 na úhradu nákladov súvisiacich s
organizovaním 15. ročníka medzinárodnej súťaže „Murár 2008“ konanej 23. 25. apríla 2008 a vybavenie školy výpočtovou a videotechnikou

187

Banskobystrický samosprávny
kraj, Banská Bystrica

188
189
190

Pre Spojenú školu, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota na úhradu nákladov
podujatia “Spoločne v EÚ – Dni porozumenia“, organizovaného v dňoch 1216. mája 2008 v Rimavskej Sobote

Slovenský olympijský výbor
na propagáciu SR v zahraničí počas hier XXIX. Olympiády 2008 v Pekingu
Klub kysuckého maratónu, 022
na zabezpečenie 34. ročníka Kysuckého maratónu dňa 7.6.2008
01 Čadca
Katarína Kováčová, 941 34
na náklady spojené s chodom domácnosti
Jasová

100 000

100 000

100 000
500 000
100 000
5 000

46

191

na kúpu mechanického invalidného vozíka Quickie Neon

50 000

na ošatenie pre deti

5 000

193

Jana Lešková, 040 01 Košice
Elena Folentová, 067 45
Humenné
Obec Komárany, 093 01

na asfaltovanie dvora novostavby domu smútku

150 000

194

Obec Malá Poľana, 090 24

na výmenu okien na budove obecného úradu

100 000

195

Obec Mudrovce, 044 47
OZ Stop fajčeniu ŠK Vrakuňa,
Bratislava
Obec Oravská Jasenica, 029
64
OZ Cykloturistický klub
Podbiel, 027 42
Obec Černochov, 076 32

na dokončenie rekonštrukcie budovy obecného úradu

150 000

na podporu 3. ročníka projektu: Súťaž nefajčiarskych tried 2007/2008

20 000

na dokončenie rekonštrukcie budovy obecného úradu

150 000

na vybudovanie a obnovenie cykloturistických trás, vybudovanie prístreškov

20 000

na obnovu budovy obecného úradu a kultúrneho domu

100 000

Obec Lastovce, 076 14
Obec Spišské Tomášovce,
052 01

na rekonštrukciu havarijného stavu strechy kultúrneho domu

150 000

na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu

100 000

192

196
197
198
199
200
201
202

Obec Kožuchovce, 090 22

na rekonštrukciu budovy obecného úradu - II. etapa (vybudovanie sociálneho
zariadenia, rekonštrukcia a modernizácia sály OÚ, výmena okien na budove
OÚ, oprava a natretie strešnej krytiny, ostatné súvisiace práce)

200 000

203

Obec Vyšný Hrabovec, 090 34

na dokončenie rekonštrukcie samosprávnej budovy obecného úradu a
dostavbu spoločenskej sály

200 000

204

OZ NAPS, 068 01
Medzilaborce

na IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych
spevov 2008

100 000

205

Obec Veľkrop, 091 01
Stropkov

na výmenu dlažby v spoločenskej sále kultúrno-správnej budovy

100 000

206

Obecný športový klub Švošov,
Švošov, 034 91 Ľubochňa

na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OŠK

30 000

207

OZ Hájenka, 851 02
Bratislava

na kroje a krojové vybavenie

56 000

208

OZ Rodičovské spoločenstvo
pri základnej škole sv.
Vincenta
934 05 Levice

na refundáciu nákladov detského folklórneho súboru Radostník spojených s
účasťou na VI. medzinárodnom festivale škôl v Sannicandro Garganico v
Taliansku s názvom ,,S Tekovským folklórom za hranice“

100 000

209

Obec Ostrý Grúň, 966 77

na zriadenie pamätnej izby v Ostrom Grúni

50 000

210

Športový klub boxu Spartak,
945 01 Komárno

na výmenu 7 kusov okien a 3 kusov vchodových dverí za plastové v Športovej
hale pre box

100 000

Obec Pucov, 026 01
Obec Korunková, 090 31
Kolbovce
Obec Jakušovce, 908 31
Kolbovce
Obec Lúky, 020 53
Andrea Bieliková, 922 03
Vrbové
Albín Zhuri, 960 01 Zvolen

na rekonštrukciu miestneho rozhlasu

250 000

na dokončenie výstavby domu smútku

150 000

na zakúpenie stolov, stoličiek do sály obecného úradu

50 000

na ukončenie rekonštrukcie domu smútku

100 000

na kúpu invalidného vozíka GROOVE "M"

150 000

217

OZ Pozdrav, 071 01
Michalovce

na zabezpečenie účasti družstva na medzinárodných športových
podujatiach v Linzi na turnaji E.A.S.I-Cup

24 750

218

Obec Dežerice, 957 03

na opravu a rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

100 000

219

Obec Dvorianky, 076 62
Trebišov

na dokončenie a vybavenie vnútorných priestorov Domu smútku (lavice,
stojany na vence a kvety a iné)

100 000

220

Obec Brezany, 010 04 Žilina

na rekonštrukciu budovy materskej školy (výmena okien a vchodových dverí)

100 000

221

Obec Baňa, 091 01 Stropkov

na rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade

50 000

222

Obec Ťapešovo, 029 51

na opravu havarijného stavu futbalového ihriska

150 000

211
212
213
214
215
216

na náklady spojené s chodom domácnosti, stravu

5 000

47

na rekonštrukciu priestorov kultúrnej miestnosti (vstupný priestor do budovy,
výmena okien, dverí, podlahy, oprava omietky, materiálne vybavenie – stoly,
stoličky)
na zakúpenie počítačového vybavenia

223

Obec Stebnícka Huta

224

Obec Bystrá, 090 23
Nadácia Dubnícke Opálové
Bane, Červenica - Dubník,
na podporu projektu Opálový chodník - III. Etapa
082 07 Červenica
TJ FC OLYMP Gribov, 090 22
na kúpu kosačky
Bukovce

225
226
227

PaedDr. Eva Dienerová,
Bratislava

228

Obec Pušovce, 082 14

229
230
231

na vydanie knižnej publikácie "Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského
jazyka pre 3. ročník základných škôl" pre PaedDr. Evu Dienerovú

na dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia
na výstavbu Domu nádeje (nákup stavebného materiálu a realizácia
Obec Lužany pri Topli, 087 01
stavebných prác)
na rekonštrukciu interiéru Domu kultúry (výmena stropného pohľadu a
Obec Raslavice, 086 41
svietidiel, krytov radiátorov, oprava a výmena okien, obloženie sokla a
medziokenných výplní)
Obec Beňadikovce, 090 42
na dokončenie výstavby Domu Nádeje

232

Obec Kamenica nad Hronom,
943 65

na zmenu dokončenej stavby – Dom Ľudových tradícií - časť architektúra
(vonkajšia fasáda, výmena dverí a okien)

233

Obec Chmeľová, 086 35
Becherov

234

Obec Runina, 067 65

na výmenu zalomených priepustov a obecných zvádzačov vôd a výstavbu
autobusovej zastávky
na riešenie havarijného stavu budovy OÚ (výmena strechy a vonkajšej
omietky)

235

Obec Vojtovce, 091 01
Stropkov

na obnovu kultúrneho domu - výmena elektrorozvádzača a vnútornej
elektroinštalácie, zakúpenie stolov, stoličiek a svietidiel

100 000
30 000
50 000
50 000
100 000
105 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

237

Anna Nováková, 966 77 Ostrý na náklady spojené s chodom domácnosti, lieky, kúpu vchodových dverí,
Grúň
výmenu okien, fasáda
Obec Iliašovce, 053 11
na rekonštrukciu obecného rozhlasu

150 000

238

Obec Šandal, 091 01 Stropkov na rekonštrukciu sociálneho zariadenia obecného úradu

100 000

239

na výstavbu vyhliadkovej veže Makovica

100 000

na plynofikáciu budovy obecného úradu

100 000

241

Obec Cernina, 090 16
Obec Oľšavka, 090 22
Bukovce
Obec Mlynárovce, 090 16

na výstavbu domu smútku

100 000

242

Obec Leváre, 982 62

na rekonštrukciu strechy spoločenského domu

100 000

243

na výmenu okien na budove materskej školy

100 000

na rekonštrukciu priestorov kultúrno - správnej budovy

100 000

245

Obec Mokrý Háj, 908 65
Obec Breznička, 091 01
Stropkov
Obec Dedinka, 941 50

na rekonštrukciu strechy budovy MŠ

100 000

246

Obec Tarnov, 086 01 Rokytov

na výmenu okien a vchodových dverí na kultúrno-správnej budove

100 000

247

Mesto Vysoké Tatry, 062 01
Starý Smokovec

na rekonštrukciu vnútorných rozvodov Základnej školy vo Vyšných Hágoch a
rekonštrukciu detského ihriska vo Vyšných Hágoch

270 000

248

Mesto Žarnovica, 966 81

na rekonštrukciu budovy pre šport a rekreačné účely v mestskom športovom
areáli

300 000

249

Obec Ptičie, 067 41 Chlmec

na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu (výmena okien a
vstupných dverí, prekrytie vstupnej haly, oprava fasády celej budovy)

100 000

na výstavbu domu smútku

100 000

na rekonštrukciu sociálnych zariadení obecného úradu
na opravu a údržbu podlahy v Kultúrnom dome a dovybavenie interiéru
Kultúrneho domu stolmi
na opravu strechy materskej školy

100 000

236

240

244

20 000

253

Obec Okružná, 082 12
Kapušany
Obec Vyšný Orlík, 090 11
Obec Slanské Nové Mesto,
044 18 Kalša
Obec Záhor, 072 53

254

Obec Košické Oľšany, 044 42

na úpravu povrchu športového ihriska

150 000

255

Obec Rybky, 906 04
Obec Zbudské Dlhé, 067 12
Koškovce
Obec Uloža, 053 71

na rekonštrukciu Domu smútku

100 000

na rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu

100 000

na rekonštrukciu budovy obecného úradu

100 000

250
251
252

256
257

100 000
200 000

48

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Obec Babie, 094 31
Hanušovce nad Topľou
Mesto Rožňava, 048 12

na vybudovanie športového centra v budove bývalej obecnej školy (oprava
podlahy)
na dofinancovanie výstavby pamätníka P. J. Šafárika

Obec Lúčka, 053 03 Jablonov
Športový klub Supernova,
Udavské, 067 31

na opravu havarijného stavu strechy OÚ (výmena strešnej krytiny)
na technické a bezpečnostné zabezpečenie medzinárodného športového
podujatia SLOVAKMAN 2008
na zaplatenie nákladov na pobyt v Hospici pre ťažko chorú matku a nákladov
na liečbu

100 000

na činnosť klubu

50 000

na nákup pingpongových stolov, dresov, pingpongových sieťok

20 000

na náter strechy objektu TJ, oplotenie a výmenu okien

50 000

na zariadenie Domu smútku

100 000

na znovuzrodenie parkov v obci po živelných pohromách

100 000

na zrealizovanie celoslovenského gospelového festivalu pod názvom
CHURCH FEST 2008

25 000

Ján Siklienka ml., Nitra
Školský športový klub, Bilíkova
24, Bratislava
Obec Sedliacka Dubová, 027
55
TJ Sokol Pravotice, 956 35
Pravotice
Obec Kolbovce, 090 31
Obec Dobrá Niva, 962 61
OZ Informačno-poradenské
centrum mladých, 010 14
Žilina

100 000
200 000
50 000
24 000

269

Trenčiansky samosprávny kraj

pre Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce na kúpu elektrického
varného kotla a elektrického zdvíhacieho lehátka

100 000

270

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Lúčnica nad Žitavou,
951 88

na opravu kostola (odstránenie vlhkosti, nové sanačné omietky z vnútra i z
vonku, výmena starej elektroinštalácie)

100 000

271

Obec Rudlov, 094 35

na obnovu budovy MŠ

80 000

272

Obec Uhrovec, 956 41
Športový klub Pruské, 018 52
Pruské

na výstavbu oddychovo-ozdravovacej zóny
na celoslovenské majstrovstvá detí a dorastu v hokejbale ,, MAMUT CUP
2008“

100 000

Obec Košický Klečenov,
044 45

na dokončenie rekonštrukcie budovy Obecného úradu – úprava vonkajšej
fasády s tepelnou izoláciou, odizolovanie budovy, vonkajšie úpravy

200 000

Obec Ľubotín, 065 41
Ľubomír Maľar, Kamenica nad
Cirochou, 067 83

na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska

100 000

na opravu strechy

30 000

273
274
275
276

20 000

277

Mesto Brezová pod Bradlom,
906 13

na refundáciu nákladov vynaložených na materiálno-technické a spoločenské
zabezpečenie Spomienkovej slávnosti na Bradle pri príležitosti 89. výročia
úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

50 000

278

Obec Zemplínske Hámre, 067
77

na riešenie havarijného stavu krytiny na objekte kultúrneho domu obce

100 000

279

Pravoslávna cirkevná obec
Michajlov, 069 01 Snina

na zabezpečenie dopravy (autobus) pre deti z okresu Snina na návštevu
Bratislavy – NRSR a iných inštitúcií ústrednej štátnej správy

95 000

280

Obec Jasenovce, 094 05
Holčíkovce

na prístavbu spoločenskej miestnosti pre mládež ku kultúrnemu domu

100 000

281

Obec Dvorec, 956 55

na rekonštrukciu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia v budovách
základnej školy a materskej školy

100 000

282

Mesto Trnava

283

Obec Torysky, 053 72

284

Obec Snakov, 086 06 Malcov
Obec Šajdíkove Humence,
906 07
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých Klub detí a
mládeže, 052 01 Spišská
Nová Ves
Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov,
Bratislava
OZ Detská komunita, 010 04
Žilina
Obec Nižná Kamenica, 044 45

285
286

287
288
289

pre MŠ Narcisová 2, Trnava na kúpu exteriérových preliezok pre detské
ihrisko
na opravu strechy na budove obecného úradu a kultúrneho domu

100 000

na zateplenie kultúrneho domu, výmenu okien a vchodových dverí

100 000

na výmenu okien a dverí na budove MŠ

200 000

na zakúpenie Termo-akupresúrnych masážnych lôžok

82 500

na opravu strechy sídla Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov

200 000

na zriadenie rehabilitačnej miestnosti pre deti a dospelých s autizmom

100 000

na opravu havarijného stavu sociálnych zariadení v MŠ

80 000

50 000

49

Bidovce
290

na opravu Domu smútku

100 000

na realizáciu sociálnych rehabilitácií pre sluchovo postihnuté deti

50 000

293

Obec Turčianska Štiavnička
ZO nedoslýchavých Ilava,
Zväz sluchovo postihnutých,
018 41 Dubnica nad Váhom
Ján Podhorec, 023 32
Kysucké Nové Mesto
Obec Lúčka, 082 71 Sabinov

na opravu poškodenej elektrickej inštalácie, stravu, oblečenie, náklady na
vykurovanie, školské potreby
na dobudovanie požiarnej zbrojnice

100 000

294

Obec Stretava, 072 13

na rekonštrukciu predškolského zariadenia

100 000

295

Obec Veľká Franková, 059 78

100 000

296

Obec Nižný Orlík, 090 11

297

Obec Sklené, 038 47

na výstavbu domu smútku
na zakúpenie katafalku a na dokončenie prístupovej cesty a dlažby do Domu
smútku
na vybavenie detského ihriska

298

Obec Prietrž, 906 11

80 000

299

MČ Košice - Staré Mesto

200 000

300

Obec Lukavica, 962 31

na rekonštrukciu budovy jednotriednej školy
na opravu fasády budovy Miestneho úradu Košice - Staré Mesto (pracovisko
Kancelárie prezidenta SR)
na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu

301

Obec Telgárt, 976 73

na rekonštrukciu ústredného kúrenia v kultúrnom dome

100 000

302

Detský folklórny súbor
Šarišanček, 080 01 Prešov

náklady na dopravu pre členov súboru na V. ročníku medzinárodného
detského folklórneho festivalu v Side, Turecko (doprava)

50 000

Obec Repejov, 067 04
Obec Mrázovce, 090 34
Tokajík
Obec Nová Polhora, 044 44
Kráľovce
Kongregácia Sestier Služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie
v Prešove

na rekonštrukciu časti budovy obecného úradu na Dom nádeje

100 000

na rekonštrukciu kultúrno-správnej budovy

100 000

na výmenu okien na budove materskej školy

100 000

pre Cirkevnú materskú školu sestry Jozafáty, 082 57 Ľutina na obnovu
detského ihriska MŠ

100 000

307

Základna umelecká škola sv.
Cecílie, Bratislava 2

na opravu zatekajúcej strechy na objekte školy, rekonštrukciu kotolne, úpravu
interiérov učební a nákup hudobných nástrojov

200 000

308

Obec Mokrá Lúka, 050 01
Revúca

na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu

250 000

309

Súkromná obchodná
akadémia, Kremnická 26,
Bratislava

na rekonštrukciu tried: poplašné zariadenie do multimediálnej knižnice a
odborných učební, maľovanie; dlažby a obklady v laboratóriách; tieniace
žalúzie do zborovne

150 000

310

Aurélia Pethoová, 900 84
Báhoň

na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na bezbariérové a montáž
schodiskovej plošiny pre imobilné osoby

80 000

311

N Sport Zvolen 960 01

na majstrovstvá sveta školskej ligy v hokejbale, ktoré sa uskutočnia 4. – 8.
júna 2008

300 000

312

Košický samosprávny kraj

pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave na vyhotovenie
pamätného plastického reliéfu "Rozprávkové dedičstvo"

140 000

313

Nadácia SPP

314

Mesto Pezinok 902 14

291
292

303
304
305
306

315
316
317

Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš,
Bratislava
Mesto Martin
Mesto Lučenec, 984 01
Lučenec

na výstavbu multifunkčných ihrísk
na zachovanie evanjelického kostola - kultúrnej pamiatky v miestnej časti
Grinava

30 000

100 000
50 000

100 000

86 700 000
200 000

na vydanie knihy pod názvom Spoza kulís II

100 000

pre ZŠ s MŠ, Priehradná 11 na dostavbu školského ihriska pri ZŠ a MŠ

300 000

na náklady spojené s organizáciou 30. Majstrovstiev sveta v parašutizme
2008

500 000

Spolu

128 788 750
Zdroj: MF SR

2.3 Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii sa v roku 2008 vytvorila na zabezpečenie
plynulého financovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Z tejto rezervy sa kryjú
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nevyhnutné a nepredvídané výdavky, ktoré vzniknú v priebehu roka, ako sú napríklad bankové poplatky
za vedenie účtov, kurzové rozdiely, daň z úrokov, náklady za vykonanie platieb, zrážková daň z úrokov na účtoch
a podobne.
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii je na rok 2008 rozpočtovaná v sume
6 223 873 tis. Sk. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol jej rozpočet zvýšený
o 1 247 981,3 tis. Sk. Ide o prostriedky rezervy viazané v roku 2005, 2006 a 2007, ktoré sa použijú v roku 2008
a v nasledujúcich rokoch.
V 1. polroku 2008 boli vykonané aj ďalšie rozpočtové opatrenia:
- viazali sa výdavky rezervy v sume 35 170 tis. Sk, o ktoré bolo povolené prekročenie limitu výdavkov
kapitoly Ministerstva financií SR. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr na základe zmluvy o dielo
pre rozvoj RIS a zmluvy o dielo za vykonanie 3. fázy projektu systémového auditu pripravenosti subjektov
zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie;
- viazala sa rezerva v sume 50 000 tis. Sk a zároveň sa prekročil rozpočet kapitoly Ministerstva
pôdohospodárstva SR. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie krízového plnenia IACS s kontrolnými
inštitúciami.
V 1. polroku 2008 sa vyčerpalo 10 432 tis. Sk v nasledovnej štruktúre:
Rezerva na prostriedky a odvody EÚ (v tis. Sk)

Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ spolu
Kód zdroja 111
v tom:
- bankové poplatky
- daň z úrokov
- kurzové rozdiely
- nezrovnalosti
- na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov
- na zefektívnenie systému finančného riadenia
- na doplatenie ostatných priamych platieb
- na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ

Schválený rozpočet
2008

Upravený rozpočet
k 30. 6. 2008

Čerpanie
k 30. 6. 2008

6 223 873
6 223 873

7 386 685
6 223 873

10 432
2 368

54
58 258
4 460 180
620 468
116 467
80 000
74 475

54
58 258
4 460 180
620 468
116 467
80 000
74 475

0
0
2 368
0
0
0
0

813 971

813 971

0

0

1 162 812

8 064

Kód zdroja 1315

0

113 480

8 064

- bankové poplatky

0

9 000

0

- nezrovnalosti
- rezerva na predvstupové fondy
Kód zdroja 1316
- nezrovnalosti
Kód zdroja 1317
- bankové poplatky
- daň z úrokov
- nezrovnalosti
- na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov
- na zefektívnenie systému finančného riadenia
- na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50 316
54 164
103 359
103 359
945 973
1
10 274
65 820
356 768
1 033
512 077

48
8 016
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kód zdroja 13
v tom:

Finančné prostriedky boli poukázané na úhradu kurzových rozdielov, na predplatenie finančných prostriedkov ES
zo štátneho rozpočtu pre Finančné memorandum 2000 SK 16 P PE 003.
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