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1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2004
1.1. Činitele determinujúce zostavenie štátneho rozpočtu na rok 2004
Hlavným cieľom fiškálnej politiky vlády Slovenskej republiky v roku 2004 bolo
zabezpečiť, aby realizácia rozpočtu v roku 2004 predstavovala ďalší zásadný krok k splneniu
cieľa vládneho programu a zároveň jedného z maastrichtských kritérií pre vstup do eurozóny,
ktorým je zníženie deficitu verejných financií (bez vplyvu nákladov dôchodkovej reformy) na
úroveň neprevyšujúcu 3 % z HDP do roku 2006. Toto zameranie fiškálnej politiky založenej
na transparentnosti, zodpovednosti a efektivite bolo formulované na základe vývoja roku
2003, makroekonomických predpokladov na rok 2004 a nasledujúce roky, ako aj za
predpokladu realizácie všetkých prebiehajúcich reforiem.
Vláda pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2004 vytýčila cieľ udržať deficit
verejnej správy v metodike ESA 95 na úrovni 3,9 % HDP. Tento cieľ je v súlade
s ambicióznym strednodobým cieľom konsolidovať verejné financie a vytvoriť tak v relatívne
krátkom čase vhodné podmienky na splnenie maastrichtských kritérií a následný vstup
Slovenskej republiky do eurozóny. Takýto cieľ je v súlade so zámermi programového
vyhlásenia vlády v oblasti verejných financií.
Pôvodný zámer vlády bol následne modifikovaný v NR SR. Schodok štátneho
rozpočtu bol zvýšený na základe poslaneckých návrhov o 110 mil. Sk. V rozpočte FNM SR
na rok 2004, ktorý bol schválený uznesením NR SR z 3. 2. 2004, boli zvýšené výdavky FNM
SR oproti vládnemu návrhu rozpočtu o 753 mil. Sk. Z toho len výdavky na finančné
kompenzácie nákladov obcí na vybudovanie elektroenergetických zariadení vo výške 403 mil.
Sk zvýšili deficit verejnej správy v metodike ESA 95, zvyšok mal charakter finančnej
operácie. Nakoniec došlo v NR SR k zníženiu prebytku Sociálnej poisťovne pri schvaľovaní
jej rozpočtu o 1 037 mil. Sk. Schodok verejnej správy na základe rozpočtov schválených
v parlamente predstavoval 4,02 % HDP.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa pri zostavení štátneho rozpočtu na rok
2004 z viacerých príčin modifikovali dovtedy zaužívané prístupy k tvorbe rozpočtu. Podobu
štátneho rozpočtu výrazne ovplyvnil vstup Slovenska do Európskej únie a všetky
prebiehajúce reformy, napr. v oblasti sociálneho systému, školstva, zdravotníctva, reforma
miestnej štátnej správy, ako aj samotná reforma štátneho rozpočtu v oblasti zavedenia
programového rozpočtovania - rozpočtovania orientovaného na výsledky. Programové
rozpočtovanie je v súčasnosti už integrálnou súčasťou rozpočtového procesu. Programové
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štruktúry sú vo väčšine prípadov už stabilizované a poskytujú dobrý prehľad o alokácii
zdrojov v rámci jednotlivých kapitol. Kľúčovou úlohou v tomto štádiu zavádzania
programového rozpočtovania je skvalitňovanie konkrétnych zámerov, cieľov a merateľných
ukazovateľov tak, aby sa posilňoval význam programového rozpočtovania ako ťažiskového
nástroja na posilnenie strategického plánovania a riadenia verejných financií. Jednotlivé
kapitoly dosiahli zatiaľ v tejto oblasti rôzne pokroky. V ďalšom procese skvalitňovania
programového rozpočtovania sa bude úsilie sústreďovať okrem procesu vypracovania
a schvaľovania rozpočtu, aj na jeho výkon, a to vrátane priebežného a záverečného (ex post)
hodnotenia a finančnú kontrolu.
Výraznou zmenou v štátnom rozpočte oproti predchádzajúcemu obdobiu bolo
spracovanie rozpočtov všetkých kapitol, s výnimkou Súhrnného finančného vzťahu k obciam
a VÚC a kapitoly Všeobecná pokladničná správa, v plnej programovej štruktúre. Zavedenie
programového rozpočtovania vo všetkých kapitolách postupne vytvára predpoklady pre
zásadné zvýšenie efektívnosti a transparentnosti rozdeľovania verejných zdrojov.
Štátny rozpočet na rok 2004 už odzrkadľoval väčšinu plánovaných reforiem a vytvoril
pevný základ pre stabilitu procesu zostavovania rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Rozpočtová
politika v roku 2004 bola charakterizovaná implementáciou nových metód rozpočtového
procesu, uskutočnili sa významné kvalitatívne zmeny v oblasti metodológie tvorby rozpočtu
a realizovali sa zmeny v oblasti organizačnej klasifikácie kapitol štátneho rozpočtu. Zásadnou
zmenou v rozpočtovom procese je prechod na viacročné rozpočtovanie. Ide o proces, ktorý
spája výdavky s politickými prioritami vlády v rámci tvrdých rozpočtových obmedzení.
Zostavovanie rozpočtu verejnej správy vo viacročnej programovej podobe je významným
strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu, ako aj výrazným nástrojom
na kontrolu výdavkov verejnej správy a na rozdeľovanie zdrojov v súlade s finančnými
možnosťami štátu a politickými prioritami.
Vstup Slovenska do Európskej únie predstavoval ďalšiu zásadnú zmenu pri tvorbe
štátneho rozpočtu. Odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie boli v rámci
rozpočtu zapracované do rozpočtových výdavkov, zatiaľ čo zdroje z európskych fondov
vchádzali tak do príjmovej, ako aj do výdavkovej časti štátneho rozpočtu. Zároveň štátny
rozpočet zabezpečoval v plnom rozsahu potrebu spolufinancovania
z domácich verejných zdrojov.
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európskych fondov

V štátnom rozpočte na rok 2004 bola zapracovaná reforma miestnej štátnej správy,
vrátane zrušenia okresných úradov a Národného úradu práce a prechodu ich pôsobností na
špecializovanú miestnu štátnu správu, ktorá je súčasťou kapitol vecne príslušných rezortov.
Zároveň v plnej miere reflektoval proces decentralizácie kompetencií zo strany štátu na
samosprávu. Originálne kompetencie boli financované prostredníctvom kapitoly Súhrnný
finančný vzťah k obciam a VÚC a prenesené kompetencie prostredníctvom kapitol vecne
príslušných

rezortov.

Napriek

zvýšeniu

rozpočtovej

flexibility,

zostala

fiškálna

decentralizácia úlohou pre rozpočet na rok 2005.
1.2. Základné makroekonomické ukazovatele determinujúce prípravu rozpočtu na
rok 2004
Hlavným

predpokladom

pre

rok

2004

bolo

pokračovanie

pozitívneho

makroekonomického vývoja, ktorý mal byť podporovaný aj štrukturálnymi reformami
v oblasti verejných financií.
Makroekonomický rámec MF SR pre rok 2004 bol založený na predpoklade, že
globálna ekonomika sa bude postupne oživovať, avšak priebeh v jednotlivých krajinách a ich
zoskupeniach nebude rovnomerný. Očakávalo sa, že zvyšovanie rastu ekonomiky eurozóny
bude naďalej pomalšie ako u OECD ako celku a ekonomika SR bude citlivo reagovať najmä
na vývoj ekonomiky Nemecka a Českej republiky.
Rizikovým faktorom vývoja vonkajšieho aj domáceho prostredia sa javil byť aj vývoj
cien ropy brent; pričom v makroekonomickom rámci sa očakával pohyb cien v priemere na
úrovni 26 USD/barel, čo je v rámci intervalu stanovenom OPEC.
Makroekonomický rámec predpokladal aj isté posuny vo vývoji vnútorných
podmienok - úspešné pokračovanie konsolidácie verejných financií, v užšom rozsahu aj
ďalšie úpravy regulovaných cien, ako i realizáciu a efekty plynúce z uplatňovania
štrukturálnych reforiem.
Za uvedených predpokladov o vývoji hlavných indikátorov vonkajšieho a vnútorného
prostredia sa očakávalo aj v roku 2004 ďalšie zvyšovanie reálneho rastu ekonomiky SR,
mierne zníženie miery inflácie a mierny pokles miery nezamestnanosti:
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Merná
jednotka

Ukazovatele
Hrubý domáci produkt v b.c.
Ročné tempo rastu HDP v s.c.
Priemerná ročná miera inflácie
Priemerná evidovaná miera
nezamestnanosti z disponibilného
počtu nezamestnaných

mld. Sk
%
%
%

Skutočnosť

Prognóza

2001
989,3
3,3
7,1

2002
1 073,6
4,4
3,3

2003
1 175,6
4,0
8,6

2004
1 293,2
4,1
8,1

18,2

17,9

15,3

14,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Na rok 2004 sa vychádzalo z predpokladu, že rast zahraničného dopytu bude vyšší ako
rast domáceho dopytu, ktorý bude viac stimulovaný investičnými aktivitami ako konečnou
spotrebou. Predpokladom bolo, že rast spotreby bude na jednej strane výsledkom rastu miezd,
poklesu priamych daní, vstupu do EÚ a rastu pracovných príležitostí a na strane druhej, že
bude odrážať vplyv predpokladaných úprav regulovaných cien, nárast nepriamych daní, ako
i vplyv štrukturálnych reforiem a konsolidácie verejných financií. Očakávané zvýšenie rastu
fixného kapitálu malo odrážať najmä predpokladané zvýšenie dôvery zahraničných aj
domácich investorov vyplývajúce zo zámerov vlády deklarovaných v jej programovom
vyhlásení, ako i z očakávaného vstupu SR do EÚ.
V roku 2004 sa očakával ďalší mierny rast zamestnanosti, približne na úrovni 1,0 %
podľa evidovaného disponibilného počtu pracujúcich. Očakávalo sa, že vývoj zamestnanosti
bude pozitívne ovplyvnený rastúcou výkonnosťou ekonomiky, avšak na druhej strane proces
reštrukturalizácie ekonomiky a zefektívňovania verejnej správy mohol dočasne uvoľňovať
pracovnú silu v takom rozsahu, ktorý by nevedel trh práce absorbovať. Miera
nezamestnanosti sa tak mala znižovať len postupne a v roku 2004 naďalej zotrvávať na
relatívne vysokej dvojcifernej úrovni, cca 14,9 % podľa disponibilného počtu evidovaných
nezamestnaných. Významnejší pozitívny vplyv rastu ekonomiky na trh práce, ako i vplyv
aktívnej politiky trhu práce sa očakával až v ďalších rokoch.
1.3. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka
Od začiatku roka 2004 MF SR vypracovávalo mesačné hodnotiace správy o plnení
štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a štvrťročné správy o vývoji rozpočtu verejnej správy
v metodike ESA 95. Správy sa zameriavali nielen na monitorovanie príjmovej a výdavkovej
strany rozpočtu, ale aj na možné riziká, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie schváleného
rozpočtu.
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Štvrťročné hodnotiace správy o vývoji rozpočtu verejnej správy boli súčasťou Správy
o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR a predikciách do konca roka,
ktoré MF SR pravidelne v štvrťročných intervaloch predkladalo na rokovanie vlády, v súlade
s Plánom hlavných úloh vlády SR na rok 2004.
Správy prezentovali posledné výsledky analýz a prognóz makroekonomického
a fiškálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v roku 2004.
Pozornosť sa sústreďovala najmä na monitorovanie a analýzu tých faktorov a zložiek
verejných financií, ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväčší odklon od

schváleného

rozpočtu na rok 2004, a tak najviac ovplyvniť úspešnosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády
pre rok 2004.
1.4. Opatrenia prijaté na dodržanie rozpočtových zámerov na úrovni vlády SR
a ministerstva financií
Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2004 si z hľadiska dodržania základných
rozpočtových vzťahov nevyžadoval v priebehu roka zásadné vstupy zamerané na
neprekročenie schodku štátneho rozpočtu.
Ministerstvo financií však realizovalo počas roka viaceré opatrenia zamerané na
vytvorenie podmienok pre finančné krytie niektorých výdavkových titulov, s ktorými sa pri
príprave rozpočtu na rok 2004 nepočítalo, napríklad:
• výstavba automobilky KIA – Huyndai (1 037,0 mil. Sk),
• oddlžovanie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. (2 201,0 mil. Sk),
• úhrada úrokov a istiny redistribučného úveru na trvalo obracajúce sa zásoby pre
Slovenskú konsolidačnú, a. s. (7 911,8 mil. Sk),
• návratná finančná výpomoc pre ŽSR a. s. (1 162,9 mil. Sk).
S cieľom zabezpečiť zdroje na uvedené a ďalšie výdavkové tituly sa prerozdelili úspory
výdavkov vybraných rozpočtových kapitol (najmä Všeobecná pokladničná správa, Štátny dlh
a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny), zvýšili sa výdavky rozpočtu o vyššie než
rozpočtované príjmy (najmä daňové) a použila sa časť štátnych finančných aktív.
Pri realizácii týchto opatrení sa dôsledne sledovala hranica pre prípustné zvýšenie
výdavkov štátneho rozpočtu určených zákonom o štátnom rozpočte maximálne o 5 %
v zmysle § 2 ods. 2 tohto zákona a dodržanie zákonom určeného schodku. Po vykonaných
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úpravách sa výdavky štátneho rozpočtu v porovnaní s rozpočtovanou úrovňou zvýšili o 13,1
mld. Sk (4,2 %).
Úpravy rozpočtu sa uskutočnili formou rozpočtových opatrení. V roku 2004 bolo
vykonaných spolu 961 rozpočtových opatrení, čo je o 121 opatrení menej ako v roku 2003.
V porovnaní s rokom 2003 sa však v niektorých rozpočtových kapitolách počet
rozpočtových opatrení zvýšil. V niektorých kapitolách - ide najmä o ministerstvo vnútra
(nárast o 61 rozpočtových opatrení), ministerstvo školstva (nárast o 30 opatrení), ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny (nárast o 34 opatrení) - je to dôsledok skutočnosti, že sa do
nich „preniesli“ niektoré špecifiká realizácie rozpočtu zo zrušených krajských úradov
(prostredníctvom špecializovanej štátnej správy).
Počet rozpočtových opatrení medziročne vzrástol aj v ďalších rozpočtových
kapitolách, a to aj napriek tomu, že v roku 2004 ministerstvo financií medziročne znížilo
počet záväzných ukazovateľov:
počet rozpočtových opatrení

Rozpočtová kapitola

2003

rozdiel

2004

ministerstvo hospodárstva

37

65

28

ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

21

39

18

ministerstvo obrany

20

36

16

ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

31

45

14

Slovenská akadémia vied

16

30

14

ministerstvo financií

45

56

11

ministerstvo pôdohospodárstva

25

35

10

2

11

9

197

317

120

Národný bezpečnostný úrad
Spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Vyššie uvedená tabuľka potvrdzuje skutočnosť, že pretrvávajú pomerne značné vstupy
do rozpočtu, ktorý schválila Národná rada SR.
V roku 2004 sa naposledy uplatnila prax tzv. výnimiek z časového použitia formou
osobitných povoľovaní zo strany MF SR. Rozpočtové kapitoly realizovali v roku 2004 prevod
prostriedkov do roku 2005 v objeme takmer 8,7 mld. Sk.
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2. Výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu
Štátny rozpočet na rok 2004 bol zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona o rozpočtových pravidlách a schválený zákonom Národnej rady SR č. 598/2003 Z. z.
zo dňa 12.12.2003. Celkové príjmy sa rozpočtovali sumou 231 957,5 mil. Sk, z toho
prostriedky z rozpočtu Európskej únie 14 232,4 mil. Sk. Celkové výdavky sa určili sumou
310 452,5 mil. Sk, z toho výdavky na odvody do rozpočtu Európskej únie 9 012,0 mil. Sk
a výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa medzinárodných zmlúv 11 292,4
mil. Sk. Schodok štátneho rozpočtu na rok 2004 bol určený sumou 78 495,0 mil. Sk.
V príjmovej časti štátneho rozpočtu sa predpokladalo inkaso celkových daňových
príjmov vo výške 195 238,0 mil. Sk, nedaňové príjmy mali dosiahnuť 13 004,1 mil. Sk,
granty a transfery sa rozpočtovali na úrovni 22 538,5 mil. Sk a príjmy z finančných operácií
vo výške 1 176,9 mil. Sk.
Rozpočtový odhad daňových príjmov vychádzal nielen z legislatívnych úprav
v daňovej legislatíve, ale aj z kvantifikácií očakávaných zmien v rámci daňovej reformy.
Rozpočet dane z príjmov fyzických osôb vychádzal zo zavedenia jednotnej sadzby dane na
úrovni 19 %. Rozpočet daňových príjmov právnických osôb bol založený na znížení sadzby
z 25 % na 19 % a na odhade ziskovosti podnikateľskej sféry. Pri odhade daňového výnosu pri
zrážkovej dani sa vychádzalo z predpokladu, že najväčšiu váhu na výnose budú mať príjmy
z kapitálového majetku zdaňované sadzbou zvýšenou z 15 % na 19 % od 1.1.2004 i napriek
tomu, že sa ruší zdaňovanie dividend a na jej výnos bude mať vplyv trend klesajúcich
úrokových sadzieb. V oblasti majetkových daní sa počítalo s tým, že bude zachovaná len daň
z prevodu a prechodu nehnuteľnosti pri jednotnej sadzbe 3 %. Na výnos dane z pridanej
hodnoty malo vplývať viacero legislatívnych zmien, vplyv makroekonomického vývoja
a očakávaný efekt zmeny sadzieb z 20 % a 14 % na 19 %. Rozpočtovaný odhad výnosu
spotrebných daní vychádzal z platných sadzieb a očakávaného jednorazového výpadku
v súvislosti so vstupom do EÚ. Pri daniach z medzinárodného obchodu sa predpokladal výnos
z dovozného cla za prvé štyri mesiace roku 2004 a 25 %-ný podiel SR na celkovej sume
vybraných tradičných vlastných zdrojov EÚ.
Pri zostavení rozpočtu nedaňových príjmov sa vychádzalo z toho, že na tieto príjmy
nebudú mať výrazný vplyv makroekonomické ukazovatele, ako je rast HDP, miera
nezamestnanosti a pod. Výška týchto príjmov štátneho rozpočtu je v posledných rokoch
značne stabilizovaná a ich úroveň v minulých obdobiach bola ovplyvňovaná iba niektorými
mimoriadnymi jednorazovými príjmami.
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V roku 2004 sa po prvýkrát rozpočtoval nový príjem štátneho rozpočtu v rámci
zahraničných transferov, a to príjem zo všeobecného rozpočtu EÚ.
Výdavková časť štátneho rozpočtu bola určená objemom bežných výdavkov v sume
272 251,8 mil. Sk, kapitálových

výdavkov 37 216,1 mil. Sk a výdavkov súvisiacich

s poskytovaním úverov a pôžičiek v sume 984,6 mil. Sk. Výdavky boli stanovené tak, aby
podporili hlavné úlohy vlády vyplývajúce z jej programového vyhlásenia a finančne
zabezpečovali najdôležitejšie priority v jednotlivých oblastiach. Pri stanovení objemu
výdavkov na mzdy a platy sa uplatnil princíp zbližovania a odstraňovania neúmernej
diferenciácie

platov

v jednotlivých

rozpočtových

kapitolách.

Rozpočet

poistného

a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní zohľadnil dôsledky zmeny sadzieb, ktoré sa znížili
z 37,75 % na 34,95 % vymeriavacieho základu, t.j. o 2,8 percentuálneho bodu. Výdavky na
tovary a služby boli ovplyvnené úspornými opatreniami a procesom delimitácií činnosti na
samosprávne orgány. Vo výdavkoch na sociálnu starostlivosť, zahrňujúcich celý komplex
sociálnych dávok a služieb, sa zohľadnili vplyvy legislatívnych zmien, v rámci ktorých došlo
k zvýšeniu platieb štátu na zdravotné poistenie. Rozpočtové dotácie nefinančným inštitúciám
smerovali na podporu podnikania v poľnohospodárstve, na podporu agrárneho rozvoja
vidieka, na úhradu straty z prevádzky osobnej železničnej dopravy, na podporu podnikania
a reštrukturalizácie priemyselných odvetví a pod. Finančné vzťahy štátneho rozpočtu
k rozpočtom obcí a VÚC zabezpečovali úlohy vyplývajúce z reformy verejnej správy,
z transformácie krajských úradov, ako i z kompetencií pri prenesenom výkone pôsobnosti
štátnej správy na samosprávne celky. V roku 2004 sa vo výdavkoch štátneho rozpočtu
rozpočtoval odvod do rozpočtu Európskej únie.
V plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu boli vo vzťahu k súhrnným
ukazovateľom schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2004 a ich hodnotami
upravenými v priebehu roka rozpočtovými opatreniami dosiahnuté tieto výsledky (v mil. Sk):
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Príjmy/Výdavky

Skutočnosť
2003

Rozpočet
Schválený

Upravený

2

3

1

Príjmy spolu

2004

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
4/3*100

Rozdiel
4-3

Index
2004/2003
4/1*100

4

5

6

7

233 071,1

231 957,5 245 467,2 242 444,4

98,8

-3 022,8

104,0

200 150,0

195 238,0 203 393,0 209 458,5

103,0

6 065,5

104,7

v tom:
daňové
nedaňové

17 312,5

13 004,1

13 590,1

21 054,7

154,9

7 464,6

121,6

granty a transfery

12 192,0

22 538,5

27 307,0

9 668,6

35,4

-17 638,4

79,3

3 416,6

1 176,9

1 177,1

2 262,6

192,2

1 085,5

66,2

289 044,2

310 452,5 323 547,8 312 732,6

96,7

-10 815,2

108,2

247 490,1

272 251,8 271 848,1 263 858,3

97,1

-7 989,8

106,6

príjmy zo splácania
úverov a pôžičiek
a z predaja
majetkových účastí
Výdavky spolu
v tom:
bežné
kapitálové

29 112,4

37 216,1

38 750,9

31 292,4

80,8

-7 458,5

107,5

poskytovanie úverov
a pôžičiek, účasť na
majetku a splácanie
istiny

7 873,6

984,6

12 948,8

12 566,3

97,0

-382,5

159,6

prevod prostriedkov

4 568,1

0,0

0,0

5 015,6

x

5 015,6

109,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Z uvedených údajov vyplýva, že skutočne dosiahnuté celkové príjmy štátneho
rozpočtu v roku 2004 boli o 4 %, t.j. o 9 373,3 mil. Sk vyššie než v predchádzajúcom roku,
čerpanie výdavkov prevýšilo skutočnosť roku 2003 o 8,2 %, t.j. o 23 688,4 mil. Sk a výsledný
schodok je o 14 315,1 mil. Sk vyšší.
Konečným výsledkom hospodárenia štátneho rozpočtu je schodok vo výške 70 288,2
mil. Sk. Celkové skutočne dosiahnuté príjmy štátneho rozpočtu za rok 2004 vo výške
242 444,4 mil. Sk predstavujú plnenie schváleného rozpočtu na 104,5 %. Skutočné výdavky
dosiahli 312 732,6 mil. Sk, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 100,7 %.
Zásluhou vyššieho prekročenia rozpočtovaných príjmov štátneho rozpočtu než bolo
prekročenie výdavkov, skutočný schodok štátneho rozpočtu je nižší o 8 206,8 mil. Sk než sa
rozpočtovalo.
Číselné údaje, o ktoré sa hodnotenie štátneho rozpočtu opiera, vychádzajú zo
spracovania a sumarizácie finančných výkazov o príjmoch a výdavkoch jednotlivých kapitol
štátneho rozpočtu. Údaje schváleného rozpočtu, uvádzané v návrhu štátneho záverečného
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účtu, rozpísalo ministerstvo financií v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 598/2003 Z.
z. o štátnom rozpočte na rok 2004 správcom rozpočtových kapitol v rozsahu záväzných
ukazovateľov uvedených v prílohách č. 2 až č. 7 k tomuto zákonu. Z tohto dôvodu sa
niektoré číselné údaje o schválenom rozpočte môžu líšiť od sumarizovaných údajov
uvedených v bilancii príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2004, ktorá je prílohou
č. 1 citovaného zákona a jej údaje nie sú záväzné.
Podrobnejšie hodnotenie jednotlivých príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v roku
2004 je uvedené v ďalšej časti tejto správy.
2.1. Príjmy štátneho rozpočtu
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2004 sa rozpočtovali vo výške 231 957,5
mil. Sk, z toho prostriedky z rozpočtu Európskej únie 14 232,4 mil. Sk. Takto schválené
celkové príjmy boli nižšie oproti rozpočtovaným príjmom štátneho rozpočtu v roku 2003
o 3 442,5 mil. Sk, t.j. o 1,5 % a oproti skutočne dosiahnutým príjmom o 1 113,6 mil. Sk, t.j.
0,5 %.
Vo vzťahu k skutočne dosiahnutým výsledkom za rok 2003 sa rozpočet na rok 2004
v daňových príjmoch znížil o 4 912,0 mil. Sk, v nedaňových príjmoch o 4 308,4 mil. Sk
a v príjmoch zo splácania úverov, pôžičiek a predaja účastí o 2 239,7 mil. Sk. Na druhej
strane došlo v roku 2004 k nárastu rozpočtových príjmov v rozpočtovej kategórii grantov
a transferov o 10 346,5 mil. Sk.
Rozpočet počítal na príjmovej strane s inkasom daňových príjmov vo výške 195 238,0
mil. Sk, čo predstavuje až 84,2 % z celkových príjmov štátneho rozpočtu. Nedaňové príjmy sa
rozpočtovali vo výške 13 004,1 mil. Sk, príjmy z grantov a transferov 22 538,5 mil. Sk
a príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja účastí 1 176,9 mil. Sk.
V priebehu roka 2004 boli v schválenom rozpočte príjmov uskutočnené niektoré
rozpočtové úpravy vyplývajúce z

prijatých zákonov a z rozhodnutí vlády. V súlade

s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o štátnom rozpočte
sa vykonali rozpočtové opatrenia, ktorými sa zákonom stanovené príjmy vo výške 231 957,5
mil. Sk zvýšili na 245 467,2 mil. Sk t.j. o 13 509,7 mil. Sk. Najväčšia úprava príjmov štátneho
rozpočtu bola vykonaná v daňových príjmoch, ktoré boli zvýšené o 8 155,0 mil. Sk, a to
predovšetkým zvýšením dane z príjmov od právnických osôb o 5 000,0 mil. Sk a dane
z príjmov od fyzických osôb o 3 155,0 mil. Sk. Ďalšia významná úprava štátneho rozpočtu
bola vykonaná v príjmoch z grantov a transferov vo výške 4 768,5 mil. Sk v kapitole
Všeobecná pokladničná správa. Tieto príjmy štátneho rozpočtu boli posilnené prevodom
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zdrojov zo štátnych finančných aktív, ktorými sa riešilo finančné krytie niektorých
výdavkových titulov, ktoré neboli zapracované vo výdavkoch na rok 2004. Týmito zvýšenými
príjmami sa riešilo oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. a úhrada
záväzku voči NBS z redistribučného úveru na trvale sa obracajúce zásoby Slovenskou
konsolidačnou, a.s.
V oblasti nedaňových príjmov došlo k zvýšeniu ich pôvodnej výšky o 586,0 mil. Sk
predovšetkým v kreditných úrokoch kapitoly Štátny dlh a v administratívnych poplatkoch.
Rozhodujúce príjmy štátneho rozpočtu za rok 2004 v porovnaní s ich schválenou
výškou

zákonom o štátnom rozpočte

a upravenou výškou na základe vykonaných

rozpočtových opatrení boli splnené nasledovne (v mil. Sk):

Príjmy

Skutočnosť
2003
1

2.1. Daňové príjmy
Dane z príjmov, ziskov
a kapitálového majetku
Dane z majetku

200 150,0

Rozpočet

2004

Schválený

Upravený

2

3

195 238,0 203 393,0

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
4/3*100

Rozdiel
4-3

Index
2004/2003
4/1*100

4

5

6

7

209 458,5

103,0

6 065,5

104,7

70 094,9

52 020,0

60 175,0

60 581,4

100,7

406,4

86,4

2 664,0

1 500,0

1 500,0

2 734,6

182,3

1 234,6

102,7

140 088,0 140 088,0

144 271,8

103,0

4 183,8

117,0

Domáce dane na tovary
a služby

123 326,6

Dane z medzinárodného
obchodu a transakcií

4 064,5

1 630,0

1 630,0

1 870,7

114,8

240,7

46,0

17 312,5

13 004,1

13 590,1

21 054,7

154,9

7 464,6

121,6

Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku

612,7

464,1

483,3

1 301,7

269,4

818,4

212,5

Administratívne a iné
poplatky a platby

7 300,9

8 297,1

8 267,8

9 083,0

109,9

815,2

124,4

602,5

66,0

201,8

279,4

138,5

77,6

46,4

Úroky z domácich úverov,
pôžičiek a vkladov

1 500,2

781,0

896,1

2 460,6

274,6

1 564,5

164,0

Úroky zo zahraničných
úverov, pôžičiek a vkladov

281,2

117,7

113,2

119,2

105,3

6,0

42,4

7 015,0

3 278,2

3 627,9

7 810,8

215,3

4 182,9

111,3

12 192,0

22 538,5

27 307,0

9 668,6

35,4 -17 638,4

79,3

2.4. P. zo splác. úverov,
pôž. a z pred. účastí

3 416,6

1 176,9

1 177,1

2 262,6

192,2

1 085,5

66,2

Príjmy z domácich úverov
a pôžičiek – istín

3 416,6

1 176,9

1 177,1

1 962,6

166,7

785,5

57,4

Príjmy zo zahraničných
úverov a pôžičiek - istín

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0,0

x

2.2. Nedaňové príjmy

Kapitálové príjmy

Iné nedaňové príjmy

2.3. Granty a transf.

11

0,0

Príjmy z predaja účastí

Príjmy spolu

233 071,1

0,0

0,0

300,0

x

300,0

x

231 957,5 245 467,2

242 444,4

98,8

-3 022,8

104,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Celkové skutočné príjmy štátneho rozpočtu za rok 2004 vo výške 242 444,4 mil. Sk
prekročili úroveň schváleného rozpočtu o 10 486,9 mil. Sk, t.j. o 4,5 %. Vo vzťahu
k upravenému rozpočtu neboli splnené o 3 022,8 mil. Sk, t.j. o 1,2 %. Medziročne vzrástli
o 9 373,3 mil. Sk, t.j. o 4,0 %.
Rozhodujúci vplyv na plnenie celkových rozpočtovaných príjmov mali daňové
a nedaňové príjmy. Daňové príjmy vo výške 209 458,5 mil. Sk prekročili úroveň schváleného
(o 14 220,5 mil. Sk) aj upraveného rozpočtu (o 6 065,5 mil. Sk). Nedaňové príjmy štátneho
rozpočtu dosiahli 21 054,7 mil. Sk

a boli vyššie o 8 050,6 mil. Sk oproti schválenému

rozpočtu a o 7 464,6 mil. Sk oproti upravenému rozpočtu.

Príjmy zo splácania úverov,

pôžičiek a z predaja účastí vo výške 2 262,6 mil. Sk boli taktiež vyššie, než sa rozpočtovalo.
Výrazný výpadok bol však zaznamenaný v príjmoch z grantov a transferov, ktoré nedosiahli
rozpočtovanú výšku a ich nesplnenie v objeme 12 869,9 mil. Sk oproti schválenému rozpočtu
bolo dôsledkom výrazne nižšieho čerpania prostriedkov z rozpočtu Európskej únie
a neprevedenia prostriedkov štátnych finančných aktív v rozpočtovanej výške do príjmov
rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
2.1.1. Daňové príjmy
Daňové príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtovali sumou 195 238,0 mil. Sk, ktorá sa
úpravou rozpočtu v priebehu roka zvýšila na 203 393,0 mil. Sk. Skutočné daňové príjmy
štátneho rozpočtu dosiahli k 31.12.2004 sumu 209 458,5 mil. Sk, čo predstavuje ročné plnenie
schváleného rozpočtu na 107,3 %. Najvýraznejší podiel na prekročení rozpočtovaných
príjmov má daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb zo závislej
činnosti a daň z majetku. Rozpočtované príjmy boli naplnené aj pri dani z pridanej hodnoty
a spotrebných daniach. Pri dani z príjmov z podnikania, dani vyberanej zrážkou a cestnej dani
sa rozpočet nenaplnil. Rozpočet bol prekročený aj pri daniach z medzinárodného obchodu
a transakcií. Oproti roku 2003 je plnenie daňových príjmov vyššie o 9 308,5 mil. Sk, čo
predstavuje medziročný nárast o 4,7 %. Pozitívny vplyv na celkové inkaso daňových príjmov
mala daňová reforma, ktorá sa začala realizovať v roku 2004.
Zámer daňovej reformy presunúť daňové zaťaženie od zdaňovania výroby smerom
k zdaňovaniu spotreby sa prejavil v zmene podielu výnosu priamych a nepriamych daní.
Zatiaľ čo podiel príjmov z priamych daní na celkových príjmoch štátneho rozpočtu v roku
12

2003 bol 35 % a príjem z nepriamych daní 62 %, v roku 2004 sa priame dane na celkových
príjmoch podieľali 29 % a nepriame dane 69 %.
Z pohľadu naplnenia rozpočtovaných daňových príjmov možno teda daňovú reformu
hodnotiť ako úspešnú. Jej ciele sa napĺňajú nielen uvedeným presunom daňového bremena
z priamych daní na nepriame dane, ale aj implementáciou ďalších zásad, vďaka čomu sa
zaznamenal aj pozitívny posun vo vytváraní priaznivého podnikateľského a investičného
prostredia. Išlo o odstránenie slabých stránok a deformačných účinkov daňových zákonov,
ako i o dosiahnutie vysokého stupňa daňovej spravodlivosti rovným zdaňovaním všetkých
druhov a výšky príjmov.
Súhrnný

prehľad o plnení daňových príjmov poskytuje nasledovný prehľad

(v mil. Sk):
Druh daňových
príjmov

Skutočnosť
2003
1

Rozpočet

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
4/3*100

Rozdiel
4-3

Index
2004/2003
4/1*100

4

5

6

7

Dane z príjmov, ziskov
a kapitál. majetku

70 094,9

52 020,0

60 175,0

60 581,4

100,7

406,4

86,4

Daň z príjmov FO

31 892,2

18 620,0

21 775,0

25 253,4

116,0

3 478,4

79,2

Daň z príjmov PO

29 059,7

22 000,0

27 000,0

29 653,3

109,8

2 653,3

102,0

Dane z príjmov vyberaná zrážkou

9 143,0

11 400,0

11 400,0

5 674,7

49,8

-5
725,3

62,1

Dane z majetku

2 664,0

1 500,0

1 500,0

2 734,6

182,3

1 234,6

102,7

140 088,0 140 088,0

144 271,8

103,0

4 183,8

117,0

Domáce
dane
tovary a služby

na

123 326,6

Daň z pridanej hodnoty

83 794,7

97 700,0

97 700,0

99 575,6

101,9

1 875,6

118,8

Spotrebné dane

38 047,1

40 896,0

40 896,0

43 400,5

106,1

2 504,5

114,1

1 426,0

1 492,0

1 492,0

1 295,7

86,8

-196,3

90,9

58,8

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

Dane z medzinárodného obch. a transakcií

4 064,5

1 630,0

1 630,0

1 870,7

114,8

240,7

46,0

Dovozné clo

3 959,1

1 250,0

1 250,0

1 600,8

128,1

350,8

40,4

13,6

0,0

0,0

15,2

x

15,2

111,8

0,0

380,0

380,0

254,7

67,0

-125,3

x

91,8

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

195 238,0 203 393,0

209 458,5

103,0

6 065,5

104,7

Dane z použitia tovaru
a povolenia na výkon
činnosti
Iné dane

Dovozná prirážka
Podiel na vybratých fin.
prostriedkoch
Ostatné colné príjmy

Daňové príjmy spolu

200 150,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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2.1.1.1. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 52 020,0 mil.
Sk a rozpočtovým opatrením sa zvýšili na 60 175,0 mil. Sk. Skutočný výnos vo výške
60 581,4 mil. Sk prekročil schválený rozpočet o 8 561,4 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na
116,5 %. V porovnaní s rokom 2003 bolo inkaso týchto daní o 9 513,5 mil. Sk nižšie, čo
znamená medziročný pokles o 13,6 %.
! Daň z príjmov fyzických osôb sa rozpočtovala vo výške 18 620,0 mil. Sk, pričom
na daň z príjmov zo závislej činnosti pripadlo 14 820,0 mil. Sk a na daň z príjmov
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 3 800,0 mil. Sk. Daň z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti bola stanovená ako podielová daň a z jej výnosu bola pre obce
rozpočtom určená suma 8 463,0 mil. Sk.
(mil. Sk)
Druh dane
D. z príjmov fyzických osôb
v tom:
- zo závislej činnosti
- z podnikania
Priem. mesačná mzda v Sk

Rozpočet 2004
Skutočnosť
2003
Schválený Upravený
1
2
3
31 892,2
18 620,0
21 775,0
27 079,9
4 812,3

14 820,0
3 800,0

14 365

17 975,0
3 800,0

Skutočnosť

Rozdiel

4
25 253,4

5 = 4-3
3 478,4

21 551,4
3 702,0

3 576,4
- 98,0

15 825

x

Zdroj: Ministerstvo financií SR

V roku 2004 dosiahol výnos dane z príjmov fyzických osôb 25 253,4 mil. Sk, čo
predstavuje ročné plnenie schváleného rozpočtu na 135,6 % a prevyšuje ho o 6 633,4 mil. Sk.
V porovnaní s rokom 2003 klesol celkový výnos tejto dane o 6 638,8 mil. Sk (o 20,8 %).
Tento efekt bol spôsobený daňovou reformou v roku 2004, ktorá presunula daňové zaťaženie
z priamych daní na nepriame.
S účinnosťou od 1.1.2004 platil nový zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktorý podstatne zmenil daňový systém na Slovensku. Medzi hlavné
zmeny patrilo zrušenie daňových pásiem a zavedenie jednotnej 19 % sadzby dane pre fyzické
aj právnické osoby. Zmenil sa spôsob výpočtu nezdaniteľných častí základu dane.
Odpočítateľná položka na jedného daňovníka je definovaná ako 19,2-násobok životného
minima platného k 1.1. príslušného roka. Rovnakú položku si daňovník môže odrátať zo
základu dane aj na manželku, pokiaľ manželka nemá vlastný príjem. Odpočítateľná položka
na dieťa bola nahradená tzv. daňovým bonusom v sume 4 800 Sk ročne, ktorú si môže
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daňovník uplatniť na

každé

vyživované

dieťa

žijúce s ním v spoločnej domácnosti.

O sumu daňového bonusu sa znižuje výsledná daň.
Uvedené legislatívne zmeny vplývali na celkový výnos daní z príjmov fyzických osôb
znížením výnosu v porovnaní s rokom 2003. I keď celkový výnos dane z príjmov zo závislej
činnosti vo výške 21 551,4 mil. Sk je v porovnaní so schváleným rozpočtom 2004
o 6 731,4 mil. Sk vyšší, medziročne je plnenie o 20,4 %, resp. o 5 528,5 mil. Sk nižšie.
Naopak, v inkase dane sa pozitívne premietol makroekonomický vývoj hospodárstva SR, keď
priemerná mesačná nominálna mzda bola o 325 Sk vyššia, než sa predpokladalo pri tvorbe
štátneho rozpočtu.
Priaznivé plnenie rozpočtovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej
činnosti bolo tiež ovplyvnené :
• zvýšenými úhradami preddavkov oproti predpokladom pri stanovovaní rozpočtu,
• jednorazovými úhradami preddavkov dane z odmien za rok 2003 začiatkom roka 2004,
nakoľko vyplácanie odmien bolo presunuté kvôli ich výhodnejšiemu zdaneniu ako v roku
2003.
Medziročne je však príjem dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti nižší
o 5,5 mld. Sk, na čo malo vplyv:
• odstránenie progresivity daňovej sadzby a zavedenie jednotnej sadzby dane,
• uplatnenie § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t j. zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom, odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu,
• zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2004 z 3 230 Sk
mesačne na 6 736 Sk mesačne,
• zavedenie vyplácania daňového bonusu daňovými úradmi (vrátená suma daňového
bonusu predstavovala 251,0 mil. Sk).
Výnos dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej zárobkovej
činnosti činil 3 702,0 mil. Sk. Je to o 98 mil. Sk menej, než sa rozpočtovalo, čo znamená
plnenie na 97,4 %. Medziročne bol výnos o 1 110,3 mil. Sk (23,1 %) nižší. Tento pokles
spôsobilo najmä vyrovnanie dane a úprava sadzby dane na 19 %. Daňovníci pri platení
preddavkov uplatňovali 19 % - nú sadzbu dane, čo spôsobilo zníženie úhrad preddavkov
medziročne o 24 % a zároveň bol zaznamenaný pokles úhrad vyrovnania dane medziročne
o 11,8 %.
Okrem toho bol medziročný pokles dane z príjmov fyzických osôb z podnikania
spôsobený:
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• odstránením progresívnej a zavedením jednotnej sadzby dane,
• zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 38 760 Sk v roku 2003 na
80 832 Sk v roku 2004 a s tým súvisiacim prepočtom preddavkov na daň,
• zvýšením hranice daňovej povinnosti, z ktorej sa stanovujú a platia preddavky na daň
z 10 000,– Sk na 20 000,– Sk (v dôsledku toho sa znížil počet daňovníkov, ktorí platili
preddavky na daň),
• zánikom inštitútu paušálnej dane. Daňový subjekt podal daňové priznanie k paušálnej
dani za zdaňovacie obdobie ešte v roku 2003, t.j. daň bola príjmom roku 2003. Za zdaňovacie
obdobie roku 2004 daňové subjekty podajú daňové priznanie až k 31.3.2005 a zároveň
neplatia preddavky na daň v roku 2004.
! Daň z príjmov právnických osôb sa rozpočtovala vo výške 22 000,0 mil. Sk.
Skutočný výnos dosiahol 29 653,3 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 134,8 % a prekročenie
rozpočtu o 7 653,3 mil. Sk. V medziročnom porovnaní sa výnos z dane z príjmov právnických
osôb zvýšil o 2,0 %, v porovnaní s rozpočtom 2003 bol výnos vyšší o 353,3 mil. Sk.
Dôvodom vyššieho inkasa dane z príjmov právnických osôb než sa rozpočtovalo bol
priaznivý vývoj makroekonomického prostredia, ktorý sa prejavil v ziskovosti podnikov.
Prílev zahraničných investícií, pokračujúci pokles úrokových sadzieb a zlepšujúce sa
podnikateľské prostredie sa rovnako podieľali na výnose dane z príjmov právnických osôb.
V roku 2004 mali fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať 2 % z odvedenej
dane na verejnoprospešný účel. V priebehu roka bolo týmto spôsobom prevedených 845,0
mil. Sk, z toho fyzické osoby poukázali 276,0 mil. Sk a právnické osoby 569,0 mil. Sk. Tieto
finančné prostriedky nie sú súčasťou príjmov štátneho rozpočtu. Vratky prostriedkov
poukázaných na verejnoprospešný účel boli vo výške 5,0 mil. Sk.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že výnos z tejto dane bol tvorený podľa legislatívy
platnej do 31.12.2003. Počnúc mesiacom aprílom začalo plynúť nové preddavkové obdobie,
pričom suma preddavkov bola prepočítaná na sadzbu dane 19 %. Mimoriadne priaznivý stav
plnenia dane z príjmov právnických osôb bol taktiež ovplyvnený vysokým odvodom platieb
z vyrovnania dane po podaní daňového priznania, ako aj jednorazovou úhradou dvoch
významných daňových subjektov.
Výnos dane z príjmov právnických osôb ovplyvnila aj skutočnosť, že v rámci zákona
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov poskytli poskytovatelia
štátnej pomoci (daňové úrady) daňové úľavy v celkovej výške 6 475,6 mil. Sk. Tieto úľavy
smerovali najmä do odvetvia oceliarskeho priemyslu, automobilového priemyslu a dopravy.
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V súlade s tým rozhodujúcimi príjemcami tejto pomoci

boli U.S. STEEL Košice, s.r.o.

(2 958,7 mil. Sk) a Volkswagen Bratislava, a.s. (2 461,5 mil. Sk).
! Daň z príjmov vyberaná zrážkou

sa rozpočtovala sumou 11 400,0 mil. Sk

a v skutočnosti dosiahla 5 674,7 mil. Sk. Rozpočtovaný výnos sa naplnil len na 49,8 %.
Plnenie tejto dane je nižšie aj v porovnaní s rokom 2003, a to o 3 468,3 mil. Sk (o 37,9 %).
Výnos z dane bol v roku 2004 ovplyvnený zjednotením sadzby dane a zredukovaním
druhov príjmov, z ktorých sa táto daň vyberá. Niektoré výnosy už nie sú zdaňované
„zrážkovou daňou“, ale vstupujú do základu dane z príjmov fyzických osôb, prípadne
právnických osôb.
Skutočný výnos bol nižší aj v dôsledku vývoja úrokových sadzieb v bankových
inštitúciách, ktorý má klesajúcu tendenciu. Rozpočet tejto dane bol teda značne nadsadený
a nezohľadnil v plnej miere legislatívne zmeny (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),
ktorými sa, okrem iného, s účinnosťou od 1.1.2004 zmenil spôsob zdanenia výnosov
z dlhopisov, podielov na zisku obchodných spoločností, z ktorých už daň nie je vyberaná
zrážkou, ale vstupujú do základu dane právnických, resp. fyzických osôb. Najvyšší podiel na
plnení príjmov pri dani vyberanej zrážkou majú daňové subjekty v pôsobnosti Bratislavy,
a to z dôvodu centralizácie administratívnych a riadiacich činností finančných inštitúcií v tejto
oblasti.
2.1.1.2. Dane z majetku
Výnos z daní z majetku je tvorený daňou z prevodu a prechodu nehnuteľností
a daňami z dedičstva a z darovania. Výnos bol rozpočtovaný vo výške 1 500,0 mil. Sk,
skutočné plnenie dosiahlo 2 734,6 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 182,3 %.
V medziročnom porovnaní je relatívne plnenie vyššie o 2,7 %, čo v absolútnych hodnotách
znamená nárast o 70,6 mil. Sk. Podiel daní z majetku na celkovom výbere daní je 1,3 %.
Výnos jednotlivých druhov majetkových daní v porovnaní s rozpočtom bol
nasledovný (v mil. Sk):

Druh dane

Skutočnosť
2003

Rozpočet
2004

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
3/2*100

Rozdiel
3-2

Index
2004/2003
3/1*100

1

2

3

4

5

6

Daň z dedičstva
Daň z darovania
Daň z prevodu a
prechodu nehnuteľností
Majetkové dane spolu

86,4
153,0
2 424,6

0,0
0,0
1 500,0

42,3
80,2
2 612,1

42,3
80,2
174,1 1 112,1

49,0
52,4
107,7

2 664,0

1 500,0

2 734,6

182,3

102,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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1 234,6

! Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností má majoritný podiel na celkovom
výnose majetkových daní. V roku 2004 bol jej výnos 2 612,1 mil. Sk, čím sa rozpočet splnil
na 174,1 %. V porovnaní s rokom 2003 bol výnos vyšší o 187,5 mil. Sk, resp. o 7,7 %.
Priaznivé plnenie tejto dane je ovplyvnené skutočnosťou, že daňovníci platili daň na
základe vykonaného vkladu do katastra nehnuteľností a podaného daňového priznania, t.j. daň
sa platila bez toho, aby bol daňovému subjektu doručený platobný výmer.
! Príjmy štátneho rozpočtu z daní z dedičstva a darovania neboli rozpočtované,
pretože tieto dane boli od 1.1.2004 zrušené. Skutočný výnos vo výške 122,5 mil. Sk
pozostáva z dobehov platieb za minulé roky.
2.1.1.3. Domáce dane na tovary a služby
Domáce dane na tovary a služby majú na celkových daňových príjmoch najvyšší
podiel. Rozpočtovali sa sumou 140 088,0 mil. Sk a ich skutočne dosiahnutá výška 144 271,8
mil. Sk predstavuje plnenie rozpočtu na 103,0 %. V porovnaní s rokom 2003 je ich výnos
vyšší o 20 945,2 mil. Sk, t.j. o 17 %.
! Daň z pridanej hodnoty sa rozpočtovala sumou 97 700,0 mil. Sk a jej skutočné
inkaso vo výške 99 575,6 mil. Sk predstavuje plnenie na 101,9 %. Skutočný výnos z tejto
dane bol o 1 875,6 mil. Sk vyšší než sa rozpočtovalo a o 15 780,9 mil. Sk (18,8 %) vyšší než
v roku 2003. Medziročný nárast v roku 2004 bol najvyšší za posledných päť rokov, a to aj pri
poklese rozpočtovaného výnosu, čo je zrejmé z nasledujúceho prehľadu:
Rozpočet
Rok

mil. Sk

Plnenie

medziročný
index

mil. Sk

medziročný
index

2000

62 900

x

70 587

x

2001

64 950

1,03

73 567

1,04

2002

82 000

1,26

82 241

1,12

2003

99 400

1,21

83 795

1,02

2004

97 700

0,98

99 576

1,19

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Pozitívny medziročný vývoj plnenia tejto dane ovplyvnili:
• zjednotenie sadzby dane odstránením tzv. duálnej sadzby, ktorá sa premietala
v predchádzajúcich rokoch do zvyšovania vratiek nadmerných odpočtov a znižovania daňovej
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povinnosti. Zmena zákona sa prejavila hlavne v potravinárstve, zdravotníctve, stavebníctve,
poľnohospodárstve, kde sa do 31.12.2003 uplatňovala znížená 14 %-ná sadzba,
zmena realizácie vratiek nadmerných odpočtov s účinnosťou od 1.1.2004, ktorá

•

spôsobila časový posun realizácie vrátenia nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie január
z mesiaca marec na mesiac apríl,
• vstup SR do EÚ v dôsledku ktorého nastala zmena v spôsobe výberu DPH; pri
transakciách s krajinami EÚ daň nevyberajú colné úrady pri prepustení tovarov na územie SR,
ale priznáva sa až v daňovom priznaní a výber DPH spravuje daňová správa.
Rozhodujúci vplyv na výnos mali uskutočnené legislatívne zmeny, z ktorých medzi
najdôležitejšie patrí zjednotenie pôvodne dvoch sadzieb dane - základnej 20 %-nej a zníženej
14 %-nej na jednotnú 19 %-nú sadzbu. Ďalej sem patrí spomínaná zmena a zjednotenie
spôsobu vrátenia nadmerných odpočtov, keď nastal jednomesačný posun v realizácii vratiek
nadmerných odpočtov. Hranica pre povinnú registráciu pre daň sa znížila z 3,0 mil. Sk na 1,5
mil. Sk (s tým súvisí nárast počtu platiteľov dane) a ďalšia významná zmena nastala
v možnosti odpočítania dane viažúcej sa na majetok pre novoregistrovaných platiteľov DPH.
Okrem legislatívnych zmien vplýval na výnos DPH aj pozitívny vývoj spotrebných
výdavkov domácností podporený rastom miezd.
Plnenie príjmov štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty daňovými a colnými
úradmi bolo nasledovné (v mil. Sk):
1.1. – 31.12. 2003

1.1. – 31.12. 2004

Rozdiel 2004-2003

Daňové úrady

-32 990,2

27 327,6

60 317,8

Colné úrady

116 785,0

72 248,0

- 44 537,0

83 794,8

99 575,6

15 780,8

Spolu
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR

Daňová správa vybrala na DPH 27 327,6 mil. Sk a colná správa 72 248,0 mil. Sk.
Podiel

plnenia

príjmov

daňovou

a colnou

správou

je

v porovnaní

s vývojom

v predchádzajúcich rokoch zmenený z dôvodu prechodu správy daní z colných úradov na
daňové úrady od 1.5.2004 pri transakciách s krajinami EÚ. Preto sa výber daní colnou
správou medziročne znížil (o 44 537,0 mil. Sk), na druhej strane výber daní daňovou správou
zaznamenal medziročný rast (o 60 317,8 mil. Sk).
Daňové úrady vybrali na DPH spolu 122 151,0 mil. Sk (medziročne viac o 51 963,0
mil. Sk). Formou vratiek nadmerných odpočtov vrátili daňovým subjektom 94 823,4 mil. Sk,
o 8 351,0 mil. Sk menej ako v roku 2003. Plnenie za daňovú správu najviac ovplyvnil rast
19

vlastnej daňovej povinnosti, priznanej a zaplatenej daňovými subjektami a zníženie nároku na
vrátenie nadmerných odpočtov. Subjekty s najvyššími dosiahnutými daňovými povinnosťami
boli z oblasti telekomunikácií, veľkoobchodu, maloobchodu, softwérové a hardwérové
činnosti, výstavba rôznych technológií a pod.
Colná správa odviedla do štátneho rozpočtu za obdobie mesiacov január až apríl 2004,
teda do vstupu Slovenskej republiky do EÚ spolu 39 158,2 mil. Sk, t.j. 54,2 % a za obdobie
od mája do decembra 2004 v dôsledku zmeny systému platenia dane z pridanej hodnoty len
33 089,8 mil. Sk, t.j. 45,8 %.
Inkaso dane z pridanej hodnoty ovplyvnili aj nasledovné faktory:
• výber DPH sa uskutočňuje len pri dovoze tovaru z tretích krajín; v súvislosti so vstupom
Slovenskej republiky do EÚ došlo k výraznému poklesu jeho objemu,
• územie členských štátov EÚ sa stalo jednotným colným územím a v prípade dovozu
z tretích krajín deklarant môže podať colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do voľného
obehu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. DPH sa stane príjmom toho členského štátu,
v ktorom bolo podané a prijaté colné vyhlásenie.
! Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 40 896,0 mil. Sk, spolu sa vyinkasovalo
43 400,5 mil. Sk, teda o 2 504,5 mil. Sk viac. Medziročne došlo k nárastu výnosu zo
spotrebných daní o 5 353,4 mil. Sk, t.j. o 14,1 %. Z hľadiska jednotlivých druhov spotrebných
daní bol ich výnos nasledovný ( v mil. Sk):

Druh spotrebnej
dane
z minerálnych olejov

Skutočnosť
2003
1

Rozpočet

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
4/3*100

Rozdiel
4-3

Index
2004/2003
4/1*100

4

5

6

7

25 797,6

25 700,0

25 700,0

29 595,0

115,2

3 895,0

114,7

z liehu

3 386,9

3 070,0

3 070,0

3 877,1

126,3

807,1

114,5

z piva

1 565,4

2 370,0

2 370,0

2 041,1

86,1

-328,9

130,4

z vína

122,5

196,0

196,0

118,2

60,3

-77,8

96,5

7 174,7

9 560,0

9 560,0

7 769,1

81,3

-1 790,9

108,3

38 047,1

40 896,0

40 896,0

43 400,5

106,1

2 504,5

114,1

z tabaku a tabakových
výrobkov

Spolu

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Napriek tomu, že legislatíva upravujúca predmet a mieru zdanenia bola relatívne
stabilná, hotovostný výnos do rozpočtu bol ovplyvnený legislatívnymi zmenami súvisiacimi
so vstupom Slovenskej republiky do EÚ.
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Posledná úprava sadzieb spotrebných daní sa uskutočnila v auguste 2003. S výnimkou
spotrebnej dane z tabakových výrobkov nedošlo v priebehu roka 2004 k žiadnym zmenám
sadzieb daní, pričom u spotrebnej dane z tabakových výrobkov mierne zvýšenie sadzieb
súviselo so zmenou spôsobu stanovenia sadzby spotrebnej dane z cigariet (prechod na
kombinovanú sadzbu dane).
Po roku 2002, kedy colné úrady začali spravovať celú spotrebnú daň z minerálnych
olejov, prešla od 1. mája 2004 pod colné úrady aj správa zostávajúcich štyroch spotrebných
daní. Podobne ako pri DPH, aj spotrebných daní sa dotklo rozšírenie jednotného trhu
s krajinami EÚ, ktoré zrovnoprávňuje dodávky tovarov a služieb z krajín EÚ s domácimi
dodávkami. Spotrebná daň pri dovoze výrobkov z krajín EÚ už nie je splatná hneď pri dovoze
tovaru, ale až podaním daňového priznania, podobne ako u tuzemských subjektov.

Výber spotrebných daní na daňových a colných úradoch v rokoch 2003 – 2004
(mil. Sk)
2003
2004
Rozdiel
Daňové úrady
6 739,0
3 550,0
-3 189,0
Colné úrady
31 308,1
39 850,5
8 542,4
Spotrebné dane spolu
38 047,1
43 400,5
5 353,4
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR

Výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov bol medziročne vyšší o 3 797,4 mil. Sk
a dosiahol 29 595,0 mil. Sk. Pozitívne bol ovplyvnený nižším ako očakávaným výpadkom
z dôvodu vstupu SR do EÚ a lepšou skutočnosťou za rok 2003, ktorá nebola plne premietnutá
do rozpočtu na rok 2004. Na výnos pozitívne vplýval aj medziročný rast spotreby tradičných
pohonných látok o 2,6 %, najmä motorovej nafty (nárast o 3,6 %). Hoci sa rast cien ropy na
medzinárodných trhoch prejavil do istej miery v raste cien pohonných látok, výraznejšiemu
nárastu cien a následnému zníženiu spotreby bránilo oslabenie kurzu amerického dolára voči
slovenskej korune.
Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne vyšší o 490,2 mil. Sk a oproti rozpočtu
vyšší až o 807,1 mil. Sk. Dlhotrvajúci pokles spotreby liehovín s výraznejším prepadom
v roku 2003 bol v roku 2004 vystriedaný medziročným nárastom. V súčasnosti je veľmi
obtiažne jednoznačne určiť príčinu nárastu spotreby, ale v súvislosti s lepším výberom dane
v druhej polovici roka sa predpokladá, že pozitívny vývoj tejto dane je čiastočne ovplyvnený
prenosom správy spotrebnej dane z daňových úradov na colné úrady a razantnými
opatreniami proti výrobcom a distribútorom nelegálne vyrobeného liehu.
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Opačný vývoj nastal pri výnose spotrebnej dane z piva. Hoci výnos medziročne
vzrástol o 475,7 mil. Sk, rozpočet na rok 2004 sa nenaplnil. Dôvodom bola nižšia spotreba
piva, ktorá súvisela so zvýšením sadzieb spotrebnej dane z piva v auguste 2003, ako aj iných
faktorov (počasie, preferencie spotrebiteľov).
Výnos spotrebnej dane z vína bol rozpočtovaný s predpokladom, že pokles spotreby
piva z dôvodu zvýšenia sadzieb v auguste 2003 bude kompenzovaný nárastom spotreby vína,
pri ktorom nedošlo k úpravám sadzieb. Tento substitučný vzťah sa nepotvrdil, čím došlo
k nenaplneniu príjmov z tejto dane.
Výnos spotrebnej dane z tabakových výrobkov bol ovplyvnený viacerými faktormi.
Od 1. mája 2004 došlo k úprave sadzieb dane z tabakových výrobkov, pričom sa zaviedla
kombinovaná sadzba dane z cigariet. Celková úroveň zdanenia sa však zvýšila len mierne
a vyplývala zo zmeny spôsobu stanovovania sadzby z cigariet. Je možné, že na nižšie plnenie
rozpočtu mal vplyv aj čierny obchod s cigaretami. Výnos spotrebnej dane bol vo výraznej
miere tiež ovplyvnený vstupom SR do EÚ, ktorý sa prejavil v nižšom hotovostnom plnení
rozpočtu.
! Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti boli rozpočtované
sumou 1 492,0 mil. Sk, z toho daň z úhrad za dobývací priestor tvorila 2,0 mil. Sk a cestná
daň 1 490,0 mil. Sk. Skutočný výnos v roku 2004 dosiahol 1 295,7 mil. Sk, čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 86,8 %. Medziročne bol výnos dane o 130,3 mil. Sk nižší, čo je pokles
o 9,1 %. Z dosiahnutého úhrnného výnosu predstavuje 2,1 mil. Sk daň z úhrad za dobývací
priestor a 1 293,6 mil. Sk cestná daň.
2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
Výnos daní z medzinárodného obchodu a transakcií sa rozpočtoval v celkovej výške
1 630,0 mil. Sk. V skutočnosti sa dosiahol celkový výnos 1 870,7 mil. Sk, čo predstavuje
plnenie štátneho rozpočtu na 114,8 %. V porovnaní s rokom 2003 bolo ich inkaso o 2 193,8
mil. Sk (o 54,0 %) nižšie.
Prehľad o plnení tejto skupiny daní v štruktúre poskytujú nasledovné údaje (v mil.
Sk):
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Druh dane

Rozpočet

Skutočnosť
2003
1

Dovozné clo
Dovozná prirážka
Podiel na vybratých
finančných prostriedkoch
Ostatné colné príjmy
Dane z medzinárodného
obchodu a transakcií

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
4/3*100

Rozdiel
4-3

Index
2004/2003
4/1*100

4

5

6

7

3 959,1

1 250,0

1 250,0

1 600,8

128,1

350,8

40,4

13,6

0,0

0,0

15,2

x

15,2

111,8

0,0

380,0

380,0

254,7

67,0

-125,3

x

91,8

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

4 064,5

1 630,0

1 630,0

1 870,7

114,8

240,7

46,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Najvýznamnejšou položkou týchto daní bolo do roku 2003 dovozné clo, ktoré v roku
2003 tvorilo 97,4 % celkového výnosu daní z medzinárodného obchodu a transakcií. Vstupom
SR do EÚ sa dovozné clo pretransformovalo na podiel na vybratých finančných prostriedkoch
Európskej únie. Na základe tejto skutočnosti sa výnos z dovozného cla za prvé štyri mesiace
rozpočtoval vo výške 1 250,0 mil. Sk a podiel na vybratých finančných prostriedkoch
v ostatných mesiacoch vo výške 380,0 mil. Sk.
Dovozné clo dosiahlo v roku 2004 celkový výnos 1 600,8 mil. Sk, čím sa prekročil
rozpočet o 350,8 mil. Sk a plnenie rozpočtu bolo na 128,1 %. Oproti roku 2003 však výnos
zaznamenal výrazný pokles o 2 358,3 mil. Sk (59,6 %).
Celkový výnos z podielu na vybratých finančných prostriedkoch vo výške 254,7 mil.
Sk bol nižší oproti rozpočtu o 125,3 mil. Sk, takže rozpočet sa naplnil len na 67,0 %.
Okrem týchto položiek tvorí príjem štátneho rozpočtu aj nerozpočtovaný výnos
z dovoznej prirážky, ktorá dosiahla 15,2 mil. Sk. Ide o úhradu nedoplatkov za predchádzajúce
obdobia, nakoľko táto daň bola od 1.1.2001 zrušená.
2.1.2. Nedaňové príjmy
Celkové nedaňové príjmy sa v roku 2004 rozpočtovali vo výške 13 004,1 mil. Sk.
Pôvodný rozpočet sa úpravami vykonanými na základe rozpočtových opatrení zvýšil na
13 590,1 mil. Sk. Podiel týchto príjmov na celkových rozpočtových príjmoch štátneho
rozpočtu je relatívne malý a z dlhodobého hľadiska sa pohybuje pod úrovňou 6 %. Túto
kategóriu nedaňových príjmov tvoria rôzne príjmy z vlastnej činnosti rozpočtových
organizácií, príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, predaja majetku, administratívnych
a súdnych poplatkov, pokút a penále, úrokov a podobne. V roku 2004 mali najväčší podiel na
celkových nedaňových príjmoch administratívne a iné poplatky a platby.
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V skutočnosti dosiahli nedaňové príjmy 21 054,7 mil. Sk, čím sa pôvodný schválený
rozpočet výrazne prekročil o 8 050,6 mil. Sk (o 61,9 %) a upravený rozpočet o 7 464,6 mil.
Sk (54,9 %). Aj medziročne vzrástli nedaňové príjmy o 3 742,2 mil. Sk , t.j. o 21,6 %.
Rozhodujúce nedaňové príjmy boli splnené nasledovne (v mil. Sk):

Druh nedaňových
príjmov

Skutočnosť
2003
1

Rozpočet

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004

% plnenie
upr. rozp.
4/3*100

Rozdiel
4-3

Index
2004/2003
4/1*100

4

5

6

7

Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku

612,7

464,1

483,3

1 301,7

269,3

818,4

212,5

Príjmy z podnikania

127,4

162,6

162,6

902,3

554,9

739,7

708,2

Príjmy z vlastníctva

485,3

301,5

320,7

399,4

124,5

78,7

82,3

0,0

0,0

0,0

0,0

x

0,0

x

7 300,9

8 297,1

8 267,8

9 083,0

109,9

815,2

124,4

602,4

66,0

201,8

279,4

138,5

77,6

46,4

Úroky z domácich úverov,
pôžičiek a vkladov

1 500,3

781,0

896,1

2 460,6

274,6 1 564,5

164,0

Úroky zo zahraničných
úverov, pôžičiek a vkladov

281,2

117,7

113,2

119,2

7 015,0

3 278,2

3 627,9

17 312,5

13 004,1

13 590,1

Ostatné

Administratívne a iné
poplatky a platby
Kapitálové príjmy

Iné nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy spolu

105,3

6,0

42,4

7 810,8

215,3 4 182,9

111,3

21 054,7

154,9 7 464,6

121,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sa rozpočtovali sumou 464,1 mil. Sk.
Zahrňovali predpokladané príjmy z dividend vo výške 162,6 mil. Sk a príjmy z nájomného za
prenájom majetku vo vlastníctve štátu, ktorý je v správe jednotlivých rozpočtových kapitol vo
výške 301,5 mil. Sk.
Skutočné príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku dosiahli 1 301,7 mil. Sk, z toho
príjmy z podnikania 902,3 mil. Sk a príjmy z vlastníctva majetku 399,4 mil. Sk. Najvyšší
objem príjmov z podnikania tvoria dividendy z vlastníctva akcií v akciových spoločnostiach
s majetkovou účasťou štátu sa dosiahol v rozpočtových kapitolách Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR (699,1 mil. Sk od spoločnosti Slovak Telecom), Ministerstvo financií
SR (od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. a od a.s. Tipos spolu 130,0 mil. Sk),
Všeobecná pokladničná správa (71,1 mil. Sk od Investičnej banky pre obnovu a rozvoj)
a Ministerstvo zahraničných vecí SR (2,1 mil. Sk od Správy služieb diplomatickému zboru).
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Príjmy z vlastníctva majetku v sume 399,4 mil. Sk tvorili príjmy z prenájmu
pozemkov, budov a priestorov vo výške 329,1 mil. Sk a príjmy odvedené z úhrad za vydobyté
nerasty 70,3 mil. Sk.
2.1.2.2. Administratívne a iné poplatky a platby
Rozpočet týchto príjmov bol stanovený vo výške 8 297,1 mil. Sk, v rámci ktorých sa
rozpočtovali administratívne poplatky vo výške 3 405,7 mil. Sk, pokuty, penále a iné sankcie
v sume 963,2 mil. Sk, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
2 605,8 mil. Sk a ďalšie platby 1 322,4 mil. Sk. Z hľadiska rezortov sa mal najväčší podiel
týchto príjmov zabezpečiť v kapitole Všeobecná pokladničná správa, v rezortoch dopravy,
pôšt a telekomunikácií, životného prostredia, vnútra, spravodlivosti a práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Skutočné administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 9 083,0 mil. Sk, čím sa
schválený rozpočet prekročil o 785,9 mil. Sk, t.j. o 9,5 %. Aj medziročne boli tieto príjmy
vyššie o 1 782,1 mil. Sk, t.j. o 24,4 %.
Administratívne poplatky dosiahli spolu 4 018,5 mil. Sk. Tvorili ich súdne poplatky
490,4 mil. Sk, tržby z predaja kolkových známok 2 651,7 mil. Sk a ostatné poplatky, ako sú
správne a puncové, 876,4 mil. Sk.
Platby sankčného charakteru vo forme pokút, penále a iné sankcie predstavovali
1 029,7 mil. Sk. Za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany
zdravia obyvateľstva, hospodárskej súťaže, zamestnanosti a podobne boli uložené platby vo
výške 507,7 mil. Sk. Platby v blokovom konaní dosiahli 437,3 mil. Sk. Platby za porušenie
rozpočtovej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách a za porušenie finančnej
disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie predstavovali 45,2 mil. Sk a ostatné
platby sankčného charakteru 39,5 mil. Sk.
Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb dosiahli 2 772,4 mil. Sk. Patria
sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy
a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami. Platby za
predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli 2 449,5 mil. Sk, za prebytočný hnuteľný majetok
162,3 mil. Sk, za stravovacie služby 152,7 mil. Sk, príspevky fyzických osôb na čiastočnú
úhradu prevádzkových nákladov 7,9 mil. Sk.
Ďalšie administratívne poplatky a platby boli vo výške 1 262,4 mil. Sk. Prevažná časť
týchto príjmov patrí do kapitoly ministerstva životného prostredia. Odplaty za vypúšťanie
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odpadových vôd dosiahli 185,7 mil. Sk, odplaty za odber podzemných vôd 375,8 mil. Sk, za
znečisťovanie ovzdušia 663,3 mil. Sk, za separovaný zber a ostatné menej významné položky
37,6 mil. Sk.
2.1.2.3. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet kapitálových príjmov vo výške 66,0 mil. Sk súvisel s objemom
majetku v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, ktorý bol predmetom predaja
v rozpočtovom roku. Ide o príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa
kritériá hmotného a nehmotného majetku. Vzhľadom na to, že rozsah nepotrebného majetku
sa postupne znižuje, medziročne klesá aj výška kapitálových príjmov.
Skutočné kapitálové príjmy dosiahli 279,4 mil. Sk a boli prekročené oproti
schválenému rozpočtu o 213,4 mil. Sk. Príjmy z predaja kapitálových aktív (budov, bytov
a pod.) dosiahli 236,0 mil. Sk, príjmy z predaja pozemkov, patentov, autorských práv,
obchodných značiek a pod. 39,9 mil. Sk, a ostatné kapitálové príjmy vrátane príjmov
z predaja hmotných a mobilizačných rezerv 3,5 mil. Sk.
2.1.2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtovali celkovou sumou 781,0
mil. Sk, z toho v kapitole Štátny dlh 399,6 mil. Sk, v kapitole Všeobecná pokladničná správa
208,0 mil. Sk, v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR 100,9 mil. Sk, v kapitole
Ministerstva životného prostredia SR 30,0 mil. Sk a v ostatných rozpočtových kapitolách 42,5
mil. Sk.
Skutočné úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 2 460,6 mil. Sk a tým
prekročili rozpočtovanú úroveň o 1 679,6 mil. Sk. Medziročne boli vyššie o 960,3 mil. Sk, t.j.
o 64 %. Príjmy z úrokov v jednotlivých rozpočtových kapitolách boli nasledovné:
• v kapitole Štátny dlh úroky dosiahli spolu 2 046,6 mil. Sk. Z úročenia súhrnného
evidenčného účtu štátu v Národnej banke Slovenska sa získali kreditné úroky 216,7 mil. Sk
i napriek skutočnosti, že jednodňová sterilizačná sadzba, ktorou NBS úročila tento účet, sa
v priebehu roka znížila

zo 4,6 % na 2,5 %. Národná banka Slovenska taktiež viedla

jednotýždenný termínovaný účet ministerstva financií, na ktorom boli uložené dočasne voľné
peňažné prostriedky. Vklad úročila aktuálnou sadzbou BRIBOR a získaný úrokový výnos
dosiahol 376,3 mil. Sk.
Z prostriedkov poskytnutých ako návratné finančné výpomoci zaplatili Železnice
Slovenskej republiky na úrokoch 48,9 mil. Sk a mesto Košice 25,0 mil. Sk. Vo výške 1 151,7
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mil. Sk bol získaný alikvotný úrokový výnos z emisií štátnych dlhopisov v rámci tzv.
navyšovacích emisií od investorov do štátnych cenných papierov ako rozdiel v úrokoch, ktorý
vznikol za obdobie medzi dňom prvej emisie a dňom konkrétnej čiastkovej emisie. Úrokový
výnos z nákupu pokladničných poukážok emitovaných Národnou bankou Slovenska
predstavoval 29,6 mil. Sk a emisné ážio z emisie štátnych dlhopisov 198,4 mil. Sk.
• v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa z poskytnutých dočasných výpomocí
dosiahol úrokový výnos 208,4 mil. Sk, konkrétne od Vodohospodárskej výstavby, š.p.
Bratislava.
• v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR prijaté úroky predstavovali 49,9 mil.
Sk. Išlo o dobiehajúce úroky z pôžičiek poskytnutých bývalým Štátnym podporným fondom
pôdohospodárstva a potravinárstva poľnohospodárskym subjektom, ktoré prevzala táto
kapitola.
• v kapitole Ministerstva životného prostredia SR úrokové výnosy dosiahli 28,1 mil.
Sk. Tieto úrokové výnosy plynú z pôžičiek poskytnutých bývalým Štátnym fondom životného
prostredia na ekologické stavby.
• v ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli úroky v celkovej výške 127,6 mil. Sk
predovšetkým z úročenia účtov v rámci platobného systému v Štátnej pokladnici.
2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov
Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtovali sumou
117,7 mil. Sk. Ich skutočná výška dosiahla 119,2 mil. Sk a znamená splnenie schváleného
rozpočtu na 101,3 %. Oproti roku 2003 sa tieto úroky znížili o 162,0 mil. Sk.
V kapitole Štátny dlh sa pri schválenom rozpočte 112,7 mil. Sk dosiahli skutočné
úroky vo výške 118,9 mil. Sk. Išlo predovšetkým o úroky z poskytnutých úverov do
zahraničia v civilnej oblasti v sume 9,0 mil. Sk (Alžírsko 8,6 mil. Sk, Afganistan 0,4 mil. Sk)
v špeciálnej oblasti 78,4 mil. Sk (Alžírsko), úroky získané v rámci deblokácií 31,4 mil. Sk
(Ruská federácia) a úroky vyplývajúce z bývalého tzv. centrálneho devízového zdroja vo
výške 0,1 mil. Sk. V kapitole ministerstva zahraničných vecí boli prijaté kreditné úroky vo
výške 0,3 mil. Sk z peňažných prostriedkov vedených a spravovaných zastupiteľskými
úradmi v zahraničí.
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2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy
V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 3 278,2 mil. Sk
a v skutočnosti dosiahli 7 810,8 mil. Sk. Vo vzťahu k schválenému rozpočtu boli vyššie
o 4 532,6 mil. Sk (plnenie na 238,3 %) a medziročne o 795,8 mil. Sk, t.j. o 11,3 %.
Iné nedaňové príjmy pozostávajú z dvoch skupín príjmov:
Prvú skupinu tvoria príjmy za neoprávnené použitie a zadržanie rozpočtových
prostriedkov rozpočtované vo výške 403,7 mil. Sk a skutočne dosiahnuté vo výške 166,0 mil.
Sk.
Druhú skupinu tvoria ostatné nedaňové príjmy 2 874,5 mil. Sk, ktoré však
v skutočnosti dosiahli až 7 644,8 mil. Sk. Vysoké plnenie ostatných nedaňových príjmov bolo
ovplyvnené:
• nerozpočtovaným odvodom výnosu Štátnej pokladnice na príjmový účet kapitoly Štátny
dlh z finančných operácií na účtoch klientov Štátnej pokladnice vo forme úrokového
diferenciálu, poplatkov a kurzových rozdielov v sume 1 013,8 mil. Sk,
• príjmami z vrátených náhrad poistného plnenia 106,2 mil. Sk,
• príjmami z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 1 666,7 mil. Sk,
• nerozpočtovanými príjmami z odvodu po finančnom zúčtovaní 1 086,7 mil. Sk,
• prevedenými prostriedkami z mimorozpočtových účtov z predchádzajúceho roka
943,0 mil. Sk,
• vratkami prostriedkov, na ktoré bola poskytnutá výnimka z časového použitia
rozpočtových prostriedkov 2 202,6 mil. Sk,
• ostatnými príjmami vo výške 625,8 mil. Sk (výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
dobropisy, úhrady pohľadávok obvinených a odsúdených, trovy trestného konania, kurzové
rozdiely, regresné náhrady, výživné na dieťa podľa rozhodnutí súdov, dedičské konania
a ostatné obdobné platby).
2.1.3. Granty a transfery
Granty sa v príjmoch štátneho rozpočtu nerozpočtovali, pretože majú charakter
príspevkov od dobrovoľných darcov a sponzorov. V štátnom rozpočte na rok 2004 sa
rozpočtovali iba transfery v celkovej sume 22 538,5 mil. Sk, z toho zahraničné 14 232,4 mil.
Sk a tuzemské 8 306,1 mil. Sk. Z tuzemských bežných transferov v úhrnnej výške 8 304,3
mil. Sk sa 8 300,0 mil. Sk rozpočtovalo v kapitole Všeobecná pokladničná správa (ako odvod
dividend Fondu národného majetku SR do štátnych finančných aktív, ktoré sa následne mali
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previesť do príjmov tejto kapitoly), 2,8 mil. Sk v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
a 1,5 mil. Sk v kapitole Ministerstva financií SR.
V skutočnosti štátny rozpočet v hlavnej rozpočtovej kategórii grantov a transferov
dosiahol celkový príjem vo výške 9 668,6 mil. Sk, z toho granty tuzemské a zahraničné
predstavovali 327,3 mil. Sk a transfery tuzemské a zahraničné 9 341,3 mil. Sk.
Celkový výpadok príjmov štátneho rozpočtu v tejto hlavnej rozpočtovej kategórii
predstavuje 12 869,9 mil. Sk, keď nesplnenie príjmov z transferov vo výške 13 197,4 mil. Sk.
bolo čiastočne kompenzované nerozpočtovaným príjmom z grantov v čiastke 327,5 mil. Sk
Rozpočtované a skutočné výsledky z grantov a transferov v roku 2004 boli nasledovné
(v mil. Sk):
Rozpočet
Tuzemské bežné granty a transfery

Skutočnosť

Plnenie

Rozdiel

8 304,3

4 952,7

59,6

- 3 351,6

0,0

132,8

x

132,8

8 304,3

4 819,9

58,0

- 3 484,4

Tuzemské kapitálové granty a transf.

1,8

151,2

x

149,4

v tom: granty

0,0

151,1

x

151,1

1,8

0,1

25,6

- 1,7

14 232,4

4 564,7

32,1

- 9 667,7

0,0

43,4

x

43,4

14 232,4

4 521,3

31,8

- 9 711,1

22 538,5

9 668,6

42,9

- 12 869,9

v tom: granty
transfery

transfery
Zahraničné kapitálové granty a transf.
v tom: granty
transfery
Spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Tuzemské bežné granty dosiahli 132,8 mil. Sk a boli účelovo určené na financovanie
rozvoja kultúry, sociálnej sféry, školstva, výskumu a vývoja, rozvoja životného prostredia a
zdravotníctva.
Tuzemské kapitálové granty dosiahli 151,1 mil. Sk. Tieto dobrovoľné príspevky od
darcov a sponzorov boli určené na rozvoj školstva (100,1 mil. Sk) na výskum a vývoj
(33,1 mil. Sk) a na rozvoj zdravotníctva a sociálnej sféry (17,9 mil. Sk).
Tuzemské bežné transfery dosiahli skutočnú výšku 4 819,9 mil. Sk, z toho v kapitole
Všeobecná pokladničná správa 4 771,3 mil. Sk, v kapitole ministerstva zdravotníctva 3,4 mil.
Sk, v kapitole ministerstva financií 1,0 mil. Sk a v ostatných rozpočtových kapitolách
44,2 mil. Sk.
Prijaté transfery v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa zrealizovali na základe
uznesení vlády SR č. 139/2004 a č. 282/2004 formou prevodu prostriedkov zo štátnych
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finančných aktív do príjmov tejto kapitoly, ktoré sa následne prostredníctvom výdavkov
použili na úhradu osobitnej záruky vlády za splatenie redistribučného úveru na trvale sa
obracajúce zásoby vo výške 2 570,3 mil. Sk a na poskytnutie dočasnej finančnej výpomoci
pre spoločnosť Veriteľ, a.s. vo výške 2 201,0 mil. Sk. Vzhľadom na priaznivé plnenie
celkových príjmov štátneho rozpočtu vláda v závere roka svojim uznesením č. 1235/2004
rozhodla ponechať dividendy odvedené Fondom národného majetku SR v štátnych
finančných aktívach, v dôsledku čoho boli skutočné transfery nižšie než rozpočtované.
Tuzemské kapitálové transfery rozpočtované vo výške 1,8 mil. Sk v skutočnosti
dosiahli oba 0,1 mil. Sk.
Zahraničné granty v objeme 43,4 mil. Sk boli prijaté od medzinárodných organizácií
a smerovali predovšetkým na rozvoj školstva, kultúry, zdravotníctva a ochrany životného
prostredia.
V bilancii príjmov štátneho rozpočtu v roku 2004 boli formou zahraničných transferov
rozpočtované prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie vo výške 14 232,4 mil.
Sk. V skutočnosti boli tieto prostriedky z rozpočtu EÚ čerpané vo výške 4 521,3 mil. Sk,
t.j. na 31,8 % v týchto rozpočtových kapitolách (v mil. Sk):

Rozpočet 2004

Skutočnosť 2004

Ministerstvo životného prostredia SR

567,5

6,4

Ministerstvo školstva SR

300,0

3,5

1 273,4

88,2

685,9

0,0

6 760,8

1 620,6

670,3

13,7

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SR

1 034,5

5,7

Všeobecná pokladničná správa

2 940,0

2 774,3

Ministerstvo financií SR

0,0

6,1

Slovenská akadémia vied

0,0

2,8

14 232,4

4 521,3

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR

Spolu príjmy ŠR zo všeob. rozpočtu EÚ
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Podrobné hodnotenie príjmov štátneho rozpočtu zo všeobecného rozpočtu EÚ je
uvedené v samostatnej časti tohto materiálu v bode 2.3.

30

2.1.4. Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí
Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí sa rozpočtovali
sumou 1 176,9 mil. Sk.
Najvyšší objem z nich vo výške 629,7 mil. Sk bol rozpočtovaný v kapitole Všeobecná
pokladničná správa. V tejto kapitole sa počítalo so splatením domácich úverov a pôžičiek od
verejnoprávnych inštitúcií a rezortných zdravotných poisťovní vo výške 223,7 mil. Sk a od
ostatných nefinančných subjektov 406,0 mil. Sk.
V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR sa rozpočtovali príjmy vo výške
486,0 mil. Sk ako splátky úverov a dočasných finančných výpomocí, ktoré boli
v predchádzajúcich

obdobiach

poskytnuté

z účelových

štátnych

fondov.

V kapitole

Ministerstva životného prostredia SR sa rozpočtovali príjmy z úverov a pôžičiek vo výške
57,0 mil. Sk, v kapitole Ministerstva vnútra SR 2,2 mil. Sk a v kapitole Ministerstva financií
SR 2,0 mil. Sk.
Skutočné príjmy tejto hlavnej rozpočtovej kategórie dosiahli 2 262,6 mil. Sk, čo
znamená splnenie rozpočtu na 192,2 %.
Najväčší objem príjmov v úhrnnej výške 1 470,4 mil. Sk bol dosiahnutý v kapitole
Všeobecná pokladničná správa. Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava splatila dočasnú
finančnú výpomoc v sume 851,5 mil. Sk, ktorá jej bola poskytnutá v rámci osobitnej záruky
vlády za redistribučný úver na trvale sa obracajúce zásoby. Všeobecná zdravotná poisťovňa
splatila návratné finančné výpomoci v sume 200,0 mil. Sk. Zo zrealizovaných štátnych záruk
za bankové úvery bola do štátneho rozpočtu uhradená splátka istiny od Vodohospodárskej
výstavby, š.p. Bratislava v sume 384,7 mil. Sk a v sume 34,2 mil. Sk sa zrealizovali ostatné
splátky návratných finančných výpomocí najmä od organizácií, ktorým sa poskytli finančné
prostriedky v súvislosti

s Programom

znižovania

energetickej

náročnosti

a využitia

alternatívnych zdrojov energie.
V kapitole ministerstva pôdohospodárstva príjmy zo splácania úverov a pôžičiek
predstavovali 399,2 mil. Sk a v kapitole ministerstva životného prostredia 54,2 mil. Sk,
v kapitole ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 35,6 mil. Sk, ministerstva
spravodlivosti 2,6 mil. Sk a v kapitole ministerstva financií 0,6 mil. Sk. Pozitívny dopad na
tento druh príjmov mali taktiež príjmy z predaja majetkovej účasti Úradu vlády SR v Hoteli
Fórum Bratislava, s.r.o. firme Diamont Hotels Slovakia, s.r.o. vo výške 300,0 mil. Sk na
základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 13.5.2003.
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2.2. Výdavky štátneho rozpočtu
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2004 vecne aj obsahovo síce nadväzuje na výsledky
rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, jeho konečnú
podobu však výrazne ovplyvnili viaceré skutočnosti:
• vstup Slovenska do Európskej únie znamenal zásadnú zmenu pri tvorbe štátneho
rozpočtu; štrukturálne operácie povstupových fondov sú priamo súčasťou príjmov a výdavkov
štátneho rozpočtu, pričom štátny rozpočet zabezpečuje finančné zdroje potrebné pre členstvo
Slovenska v EÚ, vrátane zdrojov potrebných na spolufinancovanie projektov z európskych
fondov,
• reforma v oblasti verejných financií podstatne zmenila štruktúru rozpočtových kapitol
práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, školstva, pôdohospodárstva a niektorých
ďalších,
• proces decentralizácie kompetencií z pôsobnosti štátu do kompetencie územných
samospráv,
• reforma miestnej štátnej správy vrátane zrušenia okresných úradov a Národného úradu
práce a prechodu ich pôsobnosti na špecializovanú miestnu štátnu správu (súčasť kapitol
vecne príslušných rezortov),
• trvanie na tvrdých rozpočtových obmedzeniach, čo znamenalo hospodáriť vo všetkých
zložkách verejných financií v roku 2004 bez vytvárania dlhov,
• uplatňovanie programového rozpočtovania, ktoré vytváralo predpoklady pre zásadné
zvýšenie efektívnosti rozdeľovania verejných zdrojov.
2.2.1. Výdavky štátneho rozpočtu v ekonomickom členení
Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2004 boli celkové výdavky určené sumou
310 452,5 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní znamená zvýšenie o 19 015,3 mil. Sk.
V rámci celkových výdavkov dynamicky vzrástol rozpočet bežných výdavkov (o 18,8 mld.
Sk), konkrétne výdavky na tovary a služby o 4,0 mld. Sk a rozpočet bežných transferov až
o 19,8 mld. Sk najmä v súvislosti s rozpočtovanými odvodmi do rozpočtu EÚ.
V medziročnom porovnaní vzrástli aj kapitálové výdavky o 4,7 mld. Sk, avšak rozpočtované
výdavky určené na úvery, pôžičky a účasť na majetku zaznamenali pokles o 4,4 mld. Sk.
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Výdavky

Skutočnosť
2003
1

A. Bežné výdavky

Rozpočet

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004

% plnenia
upraveného
rozpočtu

Rozdiel

Index
2004/2003

4

5=4/3*100

6=4 - 3

7=4/1*100

247 490,1

272 251,8

271 848,1

263 858,2

97,1

-7 989,9

106,6

30 712,2

34 368,0

32 703,1

32 599,3

99,7

-103,8

106,1

9 848,3

11 169,1

9 421,6

9 348,2

99,2

-73,4

94,9

34 524,9

36 158,9

35 293,6

34 023,9

96,4

-1 269,7

98,5

142 111,3

160 287,9

167 783,1

161 325,3

96,2

-6 457,8

113,5

4.1. na rovnakej úrovni
4.2. jednotlivcom a neziskovým právnickým
org.a poskytovateľom zdrav. starostlivosti
4.3. nefinančným subjektom PO a FO
podnikateľom
4.4. do tuzemských finančných inštitúcií

16 652,3

15 161,0

16 672,7

16 460,4

98,7

-212,3

98,8

65 379,8

71 695,4

66 491,2

63 805,4

96,0

-2 685,8

97,6

17 127,6

21 278,7

29 599,2

26 545,6

89,7

-3 053,6

155,0

453,4

379,4

269,4

265,5

98,6

-3,9

58,6

4.5. na rôznej úrovni

41 601,4

42 040,5

46 004,0

45 531,9

99,0

-472,1

109,4

851,5

9 732,9

8 746,6

8 716,5

99,7

-30,1

x

45,3

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

30 293,4

30 267,9

26 646,7

26 561,5

99,7

-85,2

87,7

B. Kapitálové výdavky

29 112,3

37 216,1

38 750,9

31 292,4

80,8

-7 458,5

107,5

1. Obstarávanie kapitálových aktív

15 371,3

18 124,2

18 952,4

17 345,1

91,5

-1 607,3

112,8

2. Kapitálové transfery

13 741,0

19 091,9

19 798,5

13 947,3

70,4

-5 851,2

101,5

C. Poskytnuté úvery, pôžičky, účasť na
majetku

7 873,6

984,6

12 948,8

12 566,3

97,0

-382,5

159,6

D. Prevod prostriedkov

4 568,2

0,0

0,0

5 015,7

x

5 015,7

109,8

1. Prevod bežných výdavkov

2 567,9

0,0

0,0

2 525,2

x

2 525,2

98,3

2. Prevod kapitálových výdavkov

2 000,3

0,0

0,0

2 490,5

x

2 490,5

124,5

289 044,2

310 452,5

323 547,8

312 732,6

96,7

-10 815,2

108,2

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do
poisťovní a NÚP
3. Tovary a služby
4. Bežné transfery

4.6.zahraničné
4.7.ostatné
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace
s úvermi

Výdavky spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Rozpočtovými opatreniami sa schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka zvýšil na
323 547,8 mil. Sk, pričom zvýšenie výdavkov z prijatých rozpočtových opatrení kryli,
v súlade s rozpočtovými pravidlami, v adekvátnej výške zvýšené zdroje v rozpočte príjmov.
Skutočne vynaložených 312 732,6 mil. Sk predstavuje

vo vzťahu k upravenému

rozpočtu plnenie na 96,7 %, pričom približne na rovnakej úrovni sa plnili bežné výdavky
(97,1 %) a výdavky použité na pôžičky a účasť na majetku (97,0 %) a kapitálové výdavky
vykázali plnenie len na 80,8 %.
Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej štruktúre v porovnaní so schváleným aj
upraveným rozpočtom ako aj dosiahnutou skutočnosťou minulého roka je uvedený v tabuľke
na predchádzajúcej strane.
2.2.1.1. Bežné výdavky
Bežné výdavky štátneho rozpočtu tvoria mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní, výdavky za tovary
a služby, bežné transfery, ako aj splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.
Rozpočtovali sa v úhrnnom objeme 272 251,8 mil. Sk, čo predstavuje 87,7 % z celkových
rozpočtovaných výdavkov.

V medziročnom porovnaní vzrástli rozpočtované výdavky

indexom 107,4 o 18,8 mld. Sk.
Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa ich pôvodná výška mierne znížila na
271 848,1 mil. Sk. Skutočné čerpanie v objeme 263 858,2 mil. Sk znamená vo vzťahu k
upraveného rozpočtu plnenie na 97,1 %.
Jednotlivé druhy bežných výdavkov sa plnili takto:
a) Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Záväzný ukazovateľ výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania bol v rozpočte určený sumou 34 368,0 mil. Sk. Jej výšku ovplyvnili viaceré
zmeny súvisiace s procesom zrušenia rozpočtových kapitol krajských úradov, presunom
kompetencií na vyššie územné celky a obce, zriadením nových špecializovaných úradov
miestnej štátnej správy v príslušných rozpočtových kapitolách, transformáciou verejnoprávnej
inštitúcie Národný úrad práce do rozpočtovej sféry, valorizáciou, elimináciou dopadu zmeny
zdaňovania v zahraničnej službe a s premietnutím dopadov zo zmien ďalších zákonov.
Vykonanými

rozpočtovými

opatreniami

sa

objem

pôvodne

prostriedkov znížil na 32 703,1 mil. Sk a vecne sa nimi zabezpečil najmä:
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rozpočtovaných

• prechod kompetencií na úseku ciest 2. a 3. triedy z kapitoly ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií na vyššie územné celky a obce,
• uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na
valorizáciu platov pre zamestnancov príspevkových organizácií, verejných vysokých škôl
a organizácií, ktoré zabezpečujú prenesené kompetencie v príslušných kapitolách, resp.
v kapitole Súhrnný finančný vzťah,
• uvoľnenie finančných prostriedkov v kapitole ministerstva vnútra a ministerstva obrany
na riešenie nevyhnutných potrieb osobitného účtu zriadeného v zmysle zákona č. 328/2002 Z.
z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa čerpali vo
výške 32 599,3 mil. Sk, čo je 99,7 % upraveného rozpočtu. V niektorých rozpočtových
kapitolách (ministerstvo vnútra, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo kultúry, Úrad
geodézie, kartografie a katastra, Štatistický úrad, Úrad jadrového dozoru a Slovenská
akadémia vied) sa záväzný ukazovateľ miezd mierne prekročil použitím vlastných
mimorozpočtových zdrojov.
Vo sfére štátnych rozpočtových organizácií bol k 31.12.2004 počet štátnych
zamestnancov o 2 599 osôb nižší než sa plánovalo, toho v ústredných orgánoch o 659 osôb.
Objem finančných prostriedkov určený na platy bol plnený v rozpočtových organizáciách na
99,5 % a v ústredných orgánoch na 98,6 %.
Prekročenie počtu zamestnancov (vrátane systemizácie colníkov) predovšetkým
v nižších triedach umožnilo v niektorých rozpočtových organizáciách nenaplnenie počtu
zamestnancov

vo

vyšších

platových

triedach

pri

dodržaní

celkových

počtov

štátnozamestnaneckých miest.
Skutočný priemerný mzdový výdavok štátnych zamestnancov dosiahol 19 988 Sk (v
roku 2003 18 338 Sk).
b) Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Rozpočet tejto kategórie výdavkov, ktoré nadväzujú na celkový objem miezd, sa určil
sumou 11 169,1 mil. Sk. Rozpočtovými opatreniami bola táto suma znížená na 9 421,6 mil.
Sk a skutočne vynaložené výdavky dosiahli 9 348,2 mil. Sk, t.j. 99,2 % upraveného rozpočtu.
Z nich bolo formou poistného, resp. príspevku poskytnuté 721,0 mil. Sk Všeobecnej
zdravotnej poisťovni, 1 896,9 mil. Sk Spoločnej zdravotnej poisťovni, 227,2 mil. Sk ostatným
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zdravotným poisťovniam, 4 264,3 mil. Sk Sociálnej poisťovni, 2 192,9 mil. Sk. na osobitné
účty v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. a 45,9 mil. Sk do doplnkových dôchodkových
poisťovní.
c) Výdavky na tovary a služby
Na nákup tovarov a služieb sa v rozpočte vyčlenilo 36 158,9 mil. Sk, čo je medziročne
viac o 4,0 mld. Sk (index rozpočtu 112,4). Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov
ovplyvnil najmä proces delimitácií činností z pôsobnosti štátnej správy na samosprávne
orgány, zvýšenie týchto výdavkov na úrovni rozpočtových kapitol cca o 3 %
a zabezpečovanie niektorých nových úloh v rozpočtových kapitolách a pod.
Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa schválený rozpočet mierne znížil na
35 293,6 mil. Sk, pričom skutočné výdavky sa čerpali na 96,4 % upraveného rozpočtu, t.j.
sumou 34 023,9 mil. Sk.
Prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na nákup tovarov a služieb sa konkrétne
financovali:
• nákup materiálu (výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje
a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy a pod.) 10 284,0
mil. Sk,
• nákup služieb (školenia, kurzy a semináre, propagácia, reklama a

inzercia, rôzne

náhrady, posudky, expertízy, štúdie, poplatky, odvody a clá atď.) 10 238,5 mil. Sk,
• nákup energie, platby vodného a stočného, poštové a telekomunikačné služby 5 215,3
mil. Sk,
• rutinná a štandardná údržba 4 393,8 mil. Sk,
• dopravné služby 2 147,8 mil. Sk,
• cestovné náhrady 1 013,3 mil. Sk,
• nájomné za prenájom 731,2 mil. Sk.
d) Bežné transfery
Schválený rozpočet bežných transferov 160 287,9 mil. Sk tvorí viac ako polovicu
všetkých rozpočtovaných výdavkov štátneho rozpočtu a takmer 59 %-ami sa podieľa na
rozpočtovaných bežných výdavkoch. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 19 758,1 mil. Sk
(index rozpočtu 114,1). Vykonanými rozpočtovými opatreniami sa pôvodný objem bežných
transferov ešte zvýšil na 167 783,1 mil. Sk, čo priamo súvisí s prechodom kompetencií
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z pôsobnosti štátneho rozpočtu do rozpočtov samospráv a s celkovou reformou verejnej
správy.
Z rozpočtovaných prostriedkov určených na bežné transfery sa poskytlo 161 325,3
mil. Sk (96,2 %) v takejto štruktúre (v mil. Sk):

Bežné transfery

Skutočnosť
2003
1

na rovnakej úrovni

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004
4

%
plnenie
upr.
rozp.
4/3*100
5

Rozdiel
4-3

Index
2004/20
03
4/1*100

6

7

16 652,3

15 161,0

16 672,7

16 460,4

98,7

-212,3

98,8

65 379,8

71 695,4

66 491,2

63 805,4

96,0 -2 685,8

97,6

17 127,6

21 278,7

29 599,2

26 545,6

89,7 -3 053,6

155,0

453,4

379,4

269,4

265,5

98,6

-3,9

58,6

41 601,4

42 040,5

46 004,0

45 531,9

99,0

-472,1

109,4

851,5

9 732,9

8 746,6

8 716,5

99,7

-30,1

x

45,3

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

142 111,3 160 287,9 167 783,1

161 325,3

96,2 -6 457,8

113,5

jednotlivcom, neziskovým
právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti
nefinančným subjektom PO a FO podnikateľom
do tuzemských finančných inštitúcií
na rôznej úrovni
zahraničné
ostatné
Spolu

Rozpočet

Zdroj: Ministerstvo financií SR

da) Bežné transfery na rovnakej úrovni sa rozpočtovali v úhrnnom objeme 15 161,0
mil. Sk, pričom rozpočtovými opatreniami sa táto suma zvýšila na 16 672,7 mil. Sk.
V skutočnosti sa poskytlo 16 640,4 mil. Sk (98,7 %), a to:
• verejným vysokým školám na financovanie ich prevádzkovej činnosti 8 822,1 mil. Sk,
• príspevkovým organizáciám v pôsobnosti štátneho rozpočtu vo forme príspevkov na
prevádzku 5 103,7 mil. Sk,
• štátnemu fondu rozvoja bývania na financovanie činnosti fondu 2 519,4 mil. Sk,
• ostatné transfery na rovnakej úrovni 15,2 mil. Sk.
db) Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti rozpočtovaným objemom 71 695,4 mil. Sk tvoria približne 44 %
celkových rozpočtovaných transferov. Rozpočtovými opatreniami sa ich objem znížil na
66 491,2 mil. Sk, skutočné transfery dosiahli 63 805,4 mil. Sk a konkrétne sa realizovali ako:
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! sociálne dávky: rozpočtovali sa sumou 32 594,4 mil. Sk, a to takmer v celom
objeme (32 023,9 mil. Sk) v rozpočte kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ich poskytovanie zabezpečovali územné úrady sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti. Výšku prostriedkov rozpočtovaných na sociálne dávky ovplyvnili opatrenia
legislatívneho charakteru (zákon o prídavku na dieťa a zrušenie príspevku na kúpeľnú
starostlivosť), ako aj uplatnenie daňového bonusu a rozpočtovanie výdavkov na kúpeľnú
starostlivosť prostredníctvom rezortu zdravotníctva. Rozpočtovými opatreniami v priebehu
roku sa úroveň sociálnych dávok znížila najmä úpravou dávok v hmotnej núdzi na 28 043,9
mil. Sk (v samotnej kapitole MPSVaR SR na 27 320,5 mil. Sk).
Skutočne vyplatené sociálne dávky dosiahli 27 544,4 mil. Sk, pričom z rozpočtu
ministerstva práce a sociálnych vecí sa vyplatilo 26 831,5 mil. Sk a z rozpočtov ministerstiev
zdravotníctva, obrany a vnútra 712,9 mil. Sk. Sociálne dávky sa vynaložili v tejto štruktúre:
• 8 377,7 mil. Sk na prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa,
• 6 816,0 mil. Sk na dávku sociálnej pomoci (napr. v hmotnej núdzi z objektívnych
a subjektívnych dôvodov, jednorazovú dávku sociálnej pomoci, sociálnu pôžičku),
• 5 917,7 mil. Sk na jednorazový a opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa a na
odmeny pestúnom,
• 4 136,4 mil. Sk na peňažný príspevok na kompenzáciu (napr. na obstaranie pomôcky, jej
opravu, kúpu motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu, úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáže, kompenzáciu zvýšených výdavkov na opatrovanie),
• 211,7 mil. Sk na príspevok pri narodení dieťaťa a na príspevok rodičom,
• 108,1 mil. Sk na príspevok na pohreb,
• 1 976,8 mil. Sk na ostatné dávky poskytované štátom (sociálny dôchodok, dôchodok
manželky, zvýšenie dôchodku z titulu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku pre
bezvládnosť, kúpeľná starostlivosť ap.).
! transfery na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb: rozpočtovali sa
sumou 23 457,5 mil. Sk, z ktorej 5 389,0 mil. Sk bolo určených na platby Sociálnej poisťovni
na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie rozpočtované v rozpočte kapitoly
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 18 059,5 mil. Sk na zdravotné poistenie
rozpočtované v kapitole ministerstva zdravotníctva a 9,0 mil. Sk sa ako rezerva rozpočtovalo
v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Skutočné plnenie vo výške 22 722,8 mil. Sk tvorili
platby na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie 4 663,3 mil. Sk a platby za
zdravotné poistenie 18 059,5 mil. Sk.
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! transfery občianskym združeniam, nadáciám a iným neziskovým organizáciám
1 714,6 mil. Sk.
! transfery cirkevným školám, súkromným školám 2 123,8 mil. Sk.
! transfery cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite 737,6 mil. Sk.
! ostatné transfery smerované do neziskovej sféry (odchodné, odstupné, príspevok na
osobitný účet vytvorený v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. na úhradu rozdielov medzi
príjmami a výdavkami tohto účtu a pod.) 8 962,2 mil. Sk.
dc) Dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom sa rozpočtovali sumou 21 278,7 mil. Sk, pričom viac než polovica z nej
pripadla na podnikateľské subjekty rezortu pôdohospodárstva. Aj medziročný nárast dotácií
podnikateľom (index rozpočtu 124,1) súvisí práve so značným nárastom ich objemu do
odvetvia pôdohospodárstva. Úpravami rozpočtu vykonanými na základe rozpočtových
opatrení sa pôvodná suma dotácií zvýšila na 29 599,2 mil. Sk.
V skutočnosti sa podnikateľským subjektom poskytli prostriedky v objeme 26 545,6
mil. Sk, a to prostredníctvom týchto rozpočtových kapitol (v mil. Sk):

Rozpočtová kapitola

Skutočnosť
2003
1

Rozpočet

2004

Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2004

% plnenia
upr. rozp.

Rozdiel

Index
2004/2003

4

5=4/3*100

6=4 - 3

7=4/1*100

Úrad vlády SR

3,9

0,0

0,0

1,4

x

1,4

35,9

Min. obrany SR

28,9

24,5

25,0

25,0

100,0

0,0

86,5

M. život. prostredia SR

13,3

20,0

111,1

110,1

99,1

-1,0

827,8

Min. školstva SR

19,2

12,6

33,4

25,5

76,3

-7,9

132,8

7,5

4,5

7,3

7,3

100,0

0,0

97,3

0,0

27,5

27,5

27,5

100,0

0,0

x

81,6

135,0

116,8

114,6

98,1

-2,2

140,4

Min. hospodárstva SR

479,6

1 031,3

737,2

576,5

78,2

-160,7

120,2

M. pôdohospodár. SR

8 753,5

12 675,8

13 169,4

10 288,4

78,1

-2 881,0

117,5

10,4

18,1

25,0

23,2

92,8

-1,8

223,1

6 630,0

6 650,0

6 630,4

6 630,0

100,0

-0,4

100,0

1 044,5

679,4

8 702,2

8 702,2

100,0

0,0

833,1

4,2

0,0

13,9

13,9

100,0

0,0

331,0

51,0

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

17 127,6

21 278,7

29 599,2

26 545,6

89,7

-3 053,6

155,0

Min. zdravotníctva SR
Min. práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Min. kultúry SR

M. výstavby a regionálneho rozvoja SR
M. dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Všeob. pokl. správa
Slov. akadémia vied
Ostatné
Spolu

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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V rezorte obrany sa dotácie poskytli Vojenským lesom a majetkom š. p. na krytie
zvýšených nákladov pri zabezpečovaní lesnej a poľnohospodárskej výroby v dôsledku
obmedzenia výroby vojenskou prevádzkou.
V rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa financovali národné
programy rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnanosti (pre výrobné družstva
invalidov).
V oblasti kultúry sa podporili kultúrne aktivity prezentujúce kultúru neštátnymi
subjektami a kultúrne aktivity menšinových kultúr.
V kapitole ministerstva hospodárstva sa dotáciami riešil rozvoj priemyslu podpora
podnikania, reštrukturalizácia priemyselných odvetví (podpora cestovného ruchu v SR, rozvoj
zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií, podpora útlmu a likvidácia následkov ťažby
v uhoľnom a rudnom baníctve, štátne programy výskumu a vývoja a znižovanie energetickej
náročnosti).
V odvetví pôdohospodárstva išlo o podporu podnikania v poľnohospodárstve,
agrárneho rozvoja vidieka, prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí, znevýhodnených
oblastí s environmentálnymi obmedzeniami a tvorbu a implementáciu politík.
V rezorte dopravy sa poskytli pre železničnú dopravu na financovanie výkonov vo
verejnom záujme – krytie strát z prevádzky osobnej železničnej dopravy z titulu poskytovania
zľavneného cestovného vybraným skupinám obyvateľstva.
V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa formou dotácie poskytli spoločnosti
Veriteľ a.s. prostriedky v súlade s bodom B.1 uznesenia vlády č. 1139/2004 s určením na
proces oddlžovania v rezorte zdravotníctva.
dd) Bežné transfery do tuzemských finančných inštitúcií sa rozpočtovali sumou 379,4
mil. Sk a v prevažnej miere v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Boli určené najmä na
úhradu majetkovej ujmy Slovenskej sporiteľni, a.s. a Slovenskej záručnej a rozvojovej banke,
š.p. a na úhradu majetkovej ujmy zo zvýhodnených úverov poskytovaných na dofinancovanie
družstevnej bytovej výstavby v zmysle uznesení vlády č. 453/1994 a 678/1995. Pôvodný
rozpočet sa rozpočtovými opatreniami znížil na 269,4 mil. Sk, skutočné výdavky dosiahli
265,5 mil. Sk.
de) Bežné transfery na rôznej úrovni sa rozpočtovali v úhrnnej sume 42 040,5 mil. Sk,
z ktorej 24 921,1 mil. Sk pripadlo rozpočtom obcí a 17 119,4 mil. Sk rozpočtom vyšších
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územných celkov

Prostriedky sa územným samosprávam poskytovali jednak z rozpočtu

kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC a jednak prostredníctvom príslušných
rozpočtových kapitol (ktoré zabezpečovali financovanie prenesených kompetencií v oblasti
školstva, kultúry, sociálnych vecí, výstavby a regionálneho rozvoja a pod.). Rozpočtovými
opatreniami sa schválený rozpočet zvýšil na 46 004,0 mil. Sk, pričom skutočné transfery
obciam a vyšším územným celkom dosiahli 45 531,9 mil. Sk v týchto proporciách (v mil. Sk):
Rozpočet

Bežné transfery

schválený
Obciam
v tom: z kapitoly SFV
z rozpočtu ostatných kapitol
Vyšším územným celkom
v tom: z kapitoly SFV
z rozpočtu ostatných kapitol
Spolu

Skutočnosť

upravený

24 921,1

26 890,3

26 464,6

8 376,8

9 836,1

9 832,3

16 544,3

17 054,2

16 632,3

17 119,4

19 113,7

19 067,3

7 537,1

9 716,4

9 716,4

9 582,3

9 397,3

9 350,9

42 040,5

46 004,0

45 531,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Vo finančnom vzťahu k obciam rozpočtovanom v rozpočte kapitoly Súhrnný
finančný vzťah boli zahrnuté dotácie na bežné výdavky určené na výkon samosprávnych
funkcií obcí (610,7 mil. Sk), na individuálne potreby obcí (6,7 mil. Sk), potreby mestskej
verejnej dopravy (1 120,5 mil. Sk), financovanie výstavby mostu Košická (14,9 mil. Sk),
potreby kultúry (1,7 mil. Sk), školstva (7 566,6 mil. Sk) a sociálneho zabezpečenia (511,2
mil. Sk). Ďalšie potreby obcí v oblasti školstva, kultúry, sociálnych vecí, životného prostredia,
výstavby a dopravy sa riešili z rozpočtov príslušných rozpočtových kapitol v úhrnnej sume
16 632,3 mil. Sk.
Bežnými transfermi vyšším územným celkom poskytnutým z rozpočtu kapitoly
Súhrnný finančný vzťah v objeme 9 716,4 mil. Sk sa financovala činnosť úradov vyšších
územných celkov (524,6 mil. Sk), potreby dopravy určené na náhradu straty alebo jej časti
alebo iné vyrovnania dopravcom pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme vo verejnej
pravidelnej autobusovej doprave a na zabezpečenie obslužnosti územia (1 392,4 mil. Sk),
správa a údržba ciest 2. a 3. triedy (2 221,5 mil. Sk), potreby kultúry (855,7 mil. Sk), školstva
(1 084,0 mil. Sk) a sociálneho zabezpečenia

(3 638,2 mil. Sk). Ďalšie potreby vyšších

územných celkov sa financovali z rozpočtov príslušných rozpočtových kapitol v úhrnnej
sume 9 350,9 mil. Sk
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df) Bežné transfery zahraničné sa rozpočtovali sumou 9 732,9 mil. Sk. Rozpočtovými
opatreniami sa ich pôvodný rozpočet znížil na 8 746,5 mil. Sk a skutočné výdavky dosiahli
8 716,6 mil. Sk.
Ich podstatnú časť 8 037,1 mil. Sk, tvorili odvody do všeobecného rozpočtu Európskej
únie, ostatné transfery do zahraničia 679,4 mil. Sk sa vynaložili najmä formou platieb
pravidelných a špeciálnych príspevkov za členstvo Slovenskej republiky v rôznych
medzinárodných organizáciách.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi sa rozpočtovali na úrovni
30 267,9 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní znamenalo zníženie o 4,6 mld. Sk (index
rozpočtu 86,8). Znižovanie výdavkov štátneho rozpočtu spojených s dlhovou službou, ku
ktorému dochádzalo aj napriek nominálnemu rastu štátneho dlhu, ovplyvnilo najmä
znižovanie úrokových sadzieb na peňažnom trhu. V priebehu rozpočtového roku sa
rozpočtovými opatreniami objem rozpočtovaných výdavkov na obsluhu štátneho dlhu ďalej
znížil na 26 646,7 mil. Sk, pričom skutočné výdavky dosiahli objem 26 561,5 mil. Sk.
Financovalo sa nimi:
• splácanie úrokov vyplývajúcich z úverových záväzkov voči domácim veriteľom;
v úhrnnom objeme 18 512,0 mil. Sk sú zahrnuté úroky z tuzemských štátnych dlhopisov
(15 447,1 mil. Sk), úroky zo štátnych rehabilitačných dlhopisov (2,9 mil. Sk), úroky zo
štátnych pokladničných poukážok (2 336,5 mil. Sk), úroky zo záväzkov prevzatých od
Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva (8,3 mil. Sk), prevzatých od
Štátneho fondu cestného hospodárstva (60,1 mil. Sk), zo záväzkov prevzatých od Železníc SR
a Železničnej spoločnosti, a.s. (626,6 mil. Sk) a ostatné úroky (30,5 mil. Sk);
• splácanie úrokov voči zahraničným veriteľom v sume 5 547,5 mil. Sk tvorili splátky
úrokov zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí (3 640,8 mil. Sk), úroky zo splátok
medzinárodných pôžičiek (201,7 mil. Sk), úroky zo splátok prijatého úveru z Banque
Nationale de Paris (64,2 mil. Sk), úroky zo zahraničných úverov prevzatých od Štátneho
fondu cestného hospodárstva (1 113,9 mil. Sk), úroky zo záväzkov prevzatých od Železníc SR
(334,9 mil. Sk), úroky z úverov od Svetovej banky (146,4 mil. Sk), úroky z úverov od
Rozvojovej banky Rady Európy a Európskej investičnej banky (45,2 mil. Sk) a úroky zo
zahraničných úverov prevzatých od ČSOB (0,4 mil. Sk),
• úhrada disážia z emisií štátnych dlhopisov 2 316,4 mil. Sk, ktorá sa financovala
z výdavkov štátneho rozpočtu,
• platby a poplatky za služby domácim a zahraničným bankám 185,6 mil. Sk.
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2.2.1.2. Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky sa v štátnom rozpočte určili v objeme 37 216,1 mil. Sk, v ktorých
je zahrnutý rozpočet kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií na obstaranie
kapitálových aktív vo výške 18 124,2 mil. Sk (obsahuje i výdavky, ktorých zdrojom krytia sú
prostriedky zo štrukturálnych fondov rozpočtu Európskej únie) a kapitálové transfery
19 091,9 mil. Sk. Výdavky do oblasti investícií medziročne vzrástli o 4,7 mld. Sk, v čom sa
tiež premietajú požiadavky novej investície do automobilového priemyslu v regióne Trnava,
investičné programy ISPA a SAPARD, investičné nároky prebiehajúcej reformy v rezorte
zdravotníctva, ako aj delimitácia kapitálových výdavkov zo zrušených krajských úradov do
určených rozpočtových kapitol.
Rozpočtovými opatreniami sa úroveň schváleného rozpočtu mierne zvýšila na
38 750,9 mil. Sk, avšak skutočné výdavky sa vynaložili len vo výške 31 292,4 mil. Sk
(80,8 %) v tejto štruktúre:
! na obstaranie kapitálových aktív 17 345,1 mil. Sk, konkrétne na:
• realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia 11 551,6 mil. Sk,
• nákup prístrojov, zariadení, techniky a náradia 2 160,6 mil. Sk,
• nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 247,8 mil. Sk,
• nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 851,1 mil. Sk,
• financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie 569,1 mil. Sk,
• nákup budov, priestorov a objektov 343,2 mil. Sk,
• financovanie rekonštrukcií a modernizácie strojov a zariadení 132,6 mil. Sk,
• ostatné kapitálové výdavky 489,1 mil. Sk.
! na kapitálové transfery 13 947,3 mil. Sk, konkrétne na:
• kapitálové transfery na rovnakej úrovni 3 066,8 mil. Sk (ide o príspevky na zabezpečenie
investičných potrieb príspevkových organizácií 2 033,8 mil. Sk a príspevky verejným
vysokým školám a ostatné transfery 1 033,0 mil. Sk),
• kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (občianskym
združeniam, nadáciám, cirkvám a pod.) 795,9 mil. Sk,
• kapitálové transfery nefinančným právnickým osobám 2 933,2 mil. Sk, z ktorých sa
financovali investičné aktivity podnikateľskej sféry v rezortoch životného prostredia (247,4
mil. Sk), školstva (3,0 mil. Sk), zdravotníctva (9,9 mil. Sk), práce, sociálnych vecí a rodiny
(16,6 mil. Sk), kultúry (3,8 mil. Sk), hospodárstva (861,9 mil. Sk), pôdohospodárstva (70,9

43

mil. Sk), dopravy (972,9 mil. Sk), správy štátnych hmotných rezerv (56,8 mil. Sk), Slovenskej
akadémie vied (6,0 mil. Sk) a Úradu vlády SR (3,9 mil. Sk); z prostriedkov kapitoly
Všeobecná pokladničná správa sa poskytli transfery najmä na investičné zámery programov
ISPA určené na výstavbu diaľnic (680,1 mil. Sk),
• kapitálové transfery na rôznej úrovni 7 145,2 mil. Sk; z nich 5 587,7 mil. Sk pripadlo
obciam a 1 557,5 mil. Sk vyšším územným celkom. Prostredníctvom

kapitoly Súhrnný

finančný vzťah sa obciam poskytlo 2 934,5 mil. Sk (s určením na riešenie investičných
zámerov verejnej dopravy, individuálnych investičných potrieb obcí, dokončovanie objektov
základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby
a na riešenie ostatných investičných potrieb zdravotníctva, školstva, kultúry, a sociálneho
zabezpečenia) a 2 653,2 mil. Sk z rozpočtov ostatných rozpočtových kapitol. Dotácie vyšším
územným celkom sa takmer v celej výške 1 499,7 mil. Sk realizovali prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný vzťah (použili sa na investičné potreby úradov vyšších
územných celkov vo forme dotácií na správu a údržbu ciest 2. a 3. triedy a na ostatné
investičné potreby vyšších územných celkov). Z rozpočtov ostatných kapitol sa vyšším
územným celkom poskytlo 57,8 mil. Sk.
2.2.1.3. Poskytnuté úvery, pôžičky, účasť na majetku
V tejto hlavnej kategórii sa rozpočtovalo spolu 984,6 mil. Sk, z toho na vklady do
medzinárodného združenia pre rozvoj EBOR a Agentúry MIGA 146,0 mil. Sk, na splátku SR
do EIB 422,0 mil. Sk, na návratné finančné výpomoci pre Sociálnu poisťovňu 316,6 mil. Sk
(reforma sociálnych dávok) a 100,0 mil. Sk ako vklad do základného imania v súvislosti
s transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne na akciovú spoločnosť. V priebehu roku
vznikli však nové naliehavé požiadavky na štátny rozpočet spojené s oddlžovaním
zdravotníctva, ako aj s realizáciou osobitných záruk vlády. Rozpočtovými opatreniami sa
preto pôvodný rozpočet výrazne zvýšil až na 12 948,8 mil. Sk, pričom tieto nové požiadavky
na rozpočtové prostriedky boli sčasti kryté úsporami niektorých rozpočtovaných výdavkov,
ale hlavne zvýšením príjmov z voľných prostriedkov štátnych finančných aktív.
Podstatná časť z celkových vynaložených výdavkov v objeme 12 566,3 mil. Sk
v rámci poskytnutých úverov, pôžičiek a účasti na majetku sa realizovala prostredníctvom
rozpočtu rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Z nej sa formou návratných
finančných výpomocí poskytli prostriedky akciovej spoločnosti Veriteľ na oddlženie
zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení v súlade s uznesením vlády č. 1154/2003
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(2 201,0 mil. Sk), Slovenským železniciam (1 162,9 mil. Sk) a mestu Žilina (827,0 mil. Sk).
Vklady štátu do medzinárodných inštitúcií (Európska investičná banka) sa realizovali
v objeme 382,8 mil. Sk a na realizáciu osobitnej záruky vlády za splatenie redistribučného
úveru na financovanie trvalo sa obracajúcich zásob poskytnutého Slovenskej konsolidačnej,
a.s. sa použilo 7 911,8 mil. Sk.
Z rozpočtu kapitoly ministerstva financií sa vynaložilo 80,2 mil. Sk na vklady do
medzinárodných organizácií poskytujúcich oficiálnu rozvojovú pomoc SR. V súvislosti
s transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne na akciovú spoločnosť sa použilo iba
0,6 mil. Sk.
2.2.1.4. Prevody prostriedkov
V zmysle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách boli rozpočtové organizácie
oprávnené použiť, po predchádzajúcom súhlase ministra financií, nepoužité prostriedky
určené štátnym rozpočtom na programy v bežnom rozpočtovom roku (s výnimkou
prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a prostriedkov na
odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti)
v nasledujúcom rozpočtovom roku na ten istý účel.
Nepoužité prostriedky štátneho rozpočtu mohli rozpočtové organizácie previesť
v decembri

bežného

roka

na

osobitný

bežný

účet

dofinancovania

programov

a v nasledujúcom roku ich priamo z tohto účtu použiť na určený účel. Štátne rozpočtové
organizácie si na osobitný účet dofinancovania programov previedli celkom 5 015,7 mil. Sk
v členení podľa rozpočtových kapitol takto (v mil. Sk):

KAPITOLA

Prevod výdavkov
spolu

Ústavný súd SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodár. SR
Min. výstavby a reg. rozvoja SR
Min. dopravy, pôšt a telekom. SR

75,0
176,0
118,2
457,4
277,5
194,3
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v tom:
bežné
kapitálové
0,0
75,0
174,2
1,8
118,2
295,4
162,0
190,6
86,9
194,3
0,0

611,4

509,3

102,1

100,3
962,9
770,2
845,7
321,0

30,3
92,7
432,4
605,9
0,1

70,0
870,2
337,8
239,8
320,9

Úrad pre normalizáciu, metrológiu.
a skúšobníctvo SR
Národný bezpečnostný úrad
SPOLU

53,2
52,6
5 015,7

0,0

53,2

2 525,2

52,6
2 490,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Ďalšie prostriedky štátneho rozpočtu v sume 2 560,8 mil. Sk previedli rozpočtové
organizácie na svoje účty cudzích prostriedkov, resp. na iné bežné účty z titulu výnimiek
podľa § 10 ods. 5 a § 54 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách. Prehľad o takto
prevedených prostriedkoch podľa rozpočtových kapitol poskytuje nasledujúca tabuľka:

Kapitoly

mil. Sk

Kancelária Národnej rady SR
Úrad vlády SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Úrad jadrového dozoru SR
Protimonopolný úrad SR

31,3
14,0
1,1
8,2
37,5
11,0
257,5
0,5
218,0
36,2
47,8
- 5,7
3,0
0,1
0,7
0,5

Slovenská akadémia vied
Všeobecná pokladničná správa

2,1
1 897,0

SPOLU

2 560,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.2.2. Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie
Pri zostavovaní štátneho rozpočtu, ako aj v procese jeho plnenia, sa príjmy a výdavky
členia podľa ekonomickej klasifikácie, ktorá triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na
hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. Výdavky štátneho rozpočtu sa však naviac
triedia aj podľa funkčnej klasifikácie, ktorá umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu
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a zároveň aj medzinárodné porovnávanie. Triedenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
upravuje vyhláška Štatistického úradu SR č. 271/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).
Plnenie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2004 dosiahlo v štrukturálnom triedení
podľa ich účelu (funkčnej klasifikácie) takéto výsledky:
! Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby: výdavky v rámci tohto oddielu sa členia
do ôsmich základných skupín. Schválený rozpočet výdavkov sa určil v objeme 61 478,4 mil.
Sk a rozpočtovými opatreniami bol upravený na 65 808,3 mil. Sk. Skutočné výdavky dosiahli
65 226,0 mil. Sk (v roku 2003 56 227,1 mil. Sk). Patria sem:
• výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť, financovanie
prevádzky ministerstva financií, daňových úradov, správ finančnej kontroly, účtovnícke
a kontrolné služby, riadenie zahraničných vecí a služieb, financovanie činnosti ministerstva
zahraničných vecí a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí v sume 31 177,8 mil.
Sk,
• transakcie verejného dlhu – výdavky spojené s platbami úrokov a prijímaním
a poskytovaním pôžičiek (okrem administratívnych výdavkov na správu dlhu – poplatkov) v
objeme 26 477,1 mil. Sk,
• výdavky na všeobecné služby, ako sú personálne služby, rámcové plánovacie a štatistické
služby a iné všeobecné služby v sume 3 267,3 mil. Sk,
• výdavky na základný výskum, ako sú riadenie a prevádzkovanie organizácií zriadených
zákonom na vykonávanie základného výskumu vrátane pracovísk výskumu a vývoja na
verejných vysokých školách v úhrnnej sume 2 772,6 mil. Sk,
• výdavky na ostatné verejné služby, ako sú napr. riadenie, vykonávanie alebo podpora
všeobecných verejných služieb (registrácia voličov, organizovanie volieb, referend,
registrácia cudzincov a vydávanie pracovných a cestovných dokladov prisťahovalcom a pod.)
v sume 859,7 mil. Sk,
• výdavky na zahraničnú hospodársku pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese
transformácie a hospodárska pomoc smerovaná cez medzinárodné organizácie v objeme 491,4
mil. Sk,
• transakcie všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 139,0 mil. Sk,
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• výdavky na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb vo výške 41,1 mil.
Sk.
! Oddiel 2 – Obrana: na účely obrany štátu sa rozpočtovalo 22 176,3 mil. Sk, ktoré
sa rozpočtovými opatreniami upravili na 21 018,7 mil. Sk. V skutočných výdavkoch vo výške
20 751,8 mil. Sk (v roku 2003 21 712,5 mil. Sk) sú zahrnuté:
• výdavky na vojenskú obranu, a to prevádzkovanie pozemných a vzdušných obranných
síl, technických, dopravných, komunikačných, spravodajských aj personálnych služieb. Patria
sem aj výdavky na armádu, vojenské spravodajstvo, prípravu teritória štátu na obranu,
hospodárska mobilizácia a pod. v celkovej sume 18 946,0 mil. Sk,
• výdavky na zahraničnú vojenskú pomoc 590,7 mil. Sk,
• výdavky na výskum a vývoj v oblasti obrany 349,9 mil. Sk,
• výdavky na civilnú obranu 214,2 mil. Sk,
• výdavky na ostatné činnosti v pôsobnosti obrany (financovanie stredných vojenských
škôl, vysokých vojenských škôl, vojenských súdov, vojenskej prokuratúry a pod.) 651,0 mil.
Sk.
! Oddiel 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť: prostriedky určené na financovanie
verejného poriadku a bezpečnosti sa rozpočtovali sumou 25 006,7 mil. Sk a v rámci prijatých
rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 25 455,6 mil. Sk. V skutočnom plnení
výdavkov na verejný poriadok a bezpečnosť v objeme 25 287,4 mil. Sk (v roku 2003:
22 873,1 mil. Sk) sú zahrnuté:
• výdavky na policajné služby kriminálnej polície, finančnej polície, poriadkovej polície,
zvláštnych policajných služieb, výdavky na činnosť stredných a vysokých škôl zriadených
ministerstvom vnútra v úhrnnej výške 11 754,5 mil. Sk,
• výdavky na činnosť súdov (civilných, trestných, správnych, obchodných), súdne
a mimosúdne rehabilitácie, realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a pod. 3 530,5 mil.
Sk,
• výdavky na väzenstvo – na činnosť ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon odňatia
slobody, nemocníc pre obvinených a odsúdených a pod. v sume 2 997,3 mil. Sk,
• výdavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v sume 2 024,0 mil. Sk,
• výdavky na výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti 11,4 mil. Sk,
• výdavky na ostatné činnosti v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti (činnosť
prokuratúr, inšpekčná činnosť verejného poriadku, ochrana svedka a pod.) 4 969,8 mil. Sk.
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! Oddiel 4 - Ekonomická oblasť: na financovanie činností štátu zahrnutých do
ekonomickej oblasti sa vyčlenilo 63 695,6 mil. Sk, ktorých výška sa prijatými rozpočtovými
opatreniami takmer nezmenila (upravený rozpočet 63 512,4 mil. Sk). Skutočné výdavky
dosiahli 56 104,9 mil. Sk (v roku 2003 49 302,6 mil. Sk) a konkrétne sa vynaložili na:
• financovanie potrieb odvetvia dopravy (cestnej, vodnej, železničnej, leteckej, potrubnej
a inej dopravy) 28 909,2 mil. Sk,
• financovanie odvetví poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva 13 754,4
mil. Sk,
• všeobecnú ekonomickú, obchodnú a pracovnú oblasť, najmä na financovanie činnosti
ministerstva hospodárstva, úradu priemyselného vlastníctva, úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo, protimonopolného úradu, colného riaditeľstva, metrologického
dozoru, technickej normalizácie, Úradu pre štátnu službu, úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, inšpektorátov práce, sociálnej a pracovnej rehabilitácie zdravotne postihnutých
občanov spolu 9 404,2 mil. Sk,
• plnenie úloh súvisiacich s ťažbou nerastných surovín, výrobou a výstavbou 1 292,2 mil.
Sk,
• činnosť ostatných odvetví, ako sú distribučné siete a skladovanie, hotely a reštaurácie,
cestovný ruch, viacúčelové rozvojové projekty a pod. 1 155,6 mil. Sk,
• výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 885,0 mil. Sk,
• financovanie odvetví palív a energie (uhlie a iné nerastné suroviny, ropa a zemný plyn,
jadrové palivo, ostatné palivá, elektrická energia a pod.) 428,8 mil. Sk,
• financovanie činnosti odvetvia komunikácií (prevádzka telekomunikačného úradu
a poštového úradu) 114,2 mil. Sk,
• činnosť ďalších ustanovizní ako sú úrad pre reguláciu prirodzených monopolov, úrad pre
štátnu pomoc 161,3 mil. Sk.
! Oddiel 5 – Ochrana životného prostredia: na ochranu životného prostredia sa
rozpočtovalo 3 363,7 mil. Sk. Pôvodný rozpočet sa prijatými rozpočtovými opatreniami
mierne zvýšil na 3 697,4 mil. Sk a skutočné výdavky sa realizovali vo výške 3 170,6 mil. Sk
(v roku 2003 3 376,1 mil. Sk).
Prostriedkami rozpočtovanými v rámci tohto oddielu sa financovali:
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• znižovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ovzdušia, ozónovej vrstvy zeme,
povrchových a podzemných vôd a pod. 510,3 mil. Sk,
• nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav, správa
a výstavba stokových sietí, čistenie odpadových vôd 444,5 mil. Sk,
• ochrana prírody a krajiny 335,8 mil. Sk,
• výskum a vývoj v oblasti životného prostredia 97,9 mil. Sk,
• nakladanie s odpadmi, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
rádioaktívneho 22,8 mil. Sk,
• ostatné oblasti ochrany životného prostredia 1 759,3 mil. Sk.
! Oddiel 6 – Bývanie a občianska vybavenosť: na rozvoj bývania a občiansku
vybavenosť sa v štátnom rozpočte určili prostriedky v objeme 7 810,2 mil. Sk. Rozpočtovými
opatreniami sa ich úroveň upravila na 7 658,2 mil. Sk a skutočné výdavky sa uskutočnili vo
výške 7 466,1 mil. Sk (v roku 2003 7 819,9 mil. Sk). Prostriedky sa vynaložili v týchto
oblastiach bývania a občianskej vybavenosti:
• rozvoj bývania (štátna podpora na výstavbu bytov v bytových domoch a rodinných
domoch, výstavba a prestavba nájomných bytov, technickej vybavenosti a obnova bytového
fondu, poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania, štátna prémia k stavebnému sporeniu,
hypotekárne úvery a pod.) 6 618,1 mil. Sk,
• rozvoj obcí 488,8 mil. Sk,
• zásobovanie vodou (budovanie alebo prevádzkovanie systémov na dodávku pitnej vody
a pod.) 359,2 mil. Sk.
! Oddiel 7 - Zdravotníctvo: na financovanie činností v tomto oddieli sa pôvodne
vyčlenilo 23 554,0 mil. Sk. Prebiehajúce reformy v odvetví zdravotníctva, a na to
nadväzujúce oddlžovanie zdravotníckych zariadení, si vyžiadali značné zvýšenie (o 10,8 mld.
Sk) pôvodného rozpočtu na úroveň 34 355,5 mil. Sk. Skutočne vynaložených 33 704,4 mil.
Sk (v roku 2003 25 499,6 mil. Sk) sa použilo na:
• zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti vo forme všeobecnej a špecializovanej
nemocničnej starostlivosti 1 880,9 mil. Sk,
• poskytovanie služieb verejnej zdravotnej starostlivosti (prevádzka krvnej banky,
zisťovanie chorôb, preventívne služby a pod.) 1 293,3 mil. Sk,
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• financovanie služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulantným pacientom
579,6 mil. Sk,
•

obstaranie

zdravotníckych

výrobkov,

prístrojov

a zariadení,

poskytovanie

farmaceutických výrobkov (lieky, liečebné prípravky, narkotiká, špeciálne liečivá, vakcíny,
vitamíny, minerály), iných zdravotníckych výrobkov (teplomery, obväzy, injekčné striekačky)
a terapeutických pomôcok a vybavenia (okuliare, kontaktné šošovky, načúvacie pomôcky)
77,6 mil. Sk,
• výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 53,5 mil. Sk,
• ostatné zdravotnícke služby, kde sú zatriedené aj výdavky na štátom platené poistné za
zákonom určené skupiny osôb a ďalšie služby v oblasti zdravotníctva spolu 29 819,5 mil. Sk.
! Oddiel 8 - rekreácia, kultúra a náboženstvo: výdavky v rámci tohto oddielu
zahŕňajú služby poskytované jednotlivcom a domácnostiam, ako aj služby poskytované na
kolektívnej báze. Rozpočtovali sa sumou 5 934,2 mil. Sk, ktorá sa rozpočtovými opatreniami
zvýšila na 6 946,4 mil. Sk. Skutočne sa na financovanie činností tohto odvetvia vynaložilo
6 923,6 mil. Sk (v roku 2003 7 065,7 mil. Sk) v tejto štruktúre:
• na financovanie kultúrnych služieb (knižnice, múzeá, umelecké galérie, divadlá,
výstavné siene, osvetové strediská, historické budovy, podpora kultúrnych udalostí a pod.)
3 740,9 mil. Sk,
• na podporu rekreačných a športových služieb 1 726,6 mil. Sk,
• na činnosť náboženských a iných spoločenských služieb (vrátane výplat duchovným
a iným činiteľom náboženských inštitúcií) 929,0 mil. Sk,
• na riadenie, prevádzkovanie a podporu vysielacích a vydavateľských služieb (vzťahy
k Slovenskej televízii, Slovenskému rozhlasu a Tlačovej agentúre SR) 340,6 mil. Sk,
• na výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 3,5 mil. Sk,
• na podporu ostatných činností v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 183,0 mil. Sk.
! Oddiel 9 – Vzdelávanie: zahrnuje služby jednotlivým žiakom a študentom a služby
poskytované na kolektívnej báze vrátane všetkých typov škôl a školských zariadení (štátnych,
obecných, cirkevných, súkromných a verejnoprávnych). Na tieto činnosti sa pôvodne
rozpočtovalo 47 786,1 mil. Sk, na základe ďalších požiadaviek sa v priebehu rozpočtového
roka schválený rozpočet rozpočtovými opatreniami zvýšil na 49 597,2 mil. Sk.
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Skutočné výdavky dosiahli 49 369,0 mil. Sk (v roku 2003 46 305,2 mil. Sk)
a financovali sa nimi hlavne:
• predškolská výchova a základné vzdelanie (materské školy, špeciálne predškolské
zariadenia, základné vzdelanie s bežnou aj špeciálnou starostlivosťou) 22 901,1 mil. Sk,
•

stredoškolské

vzdelanie

v osemročných

gymnáziách,

gymnáziách,

športových

gymnáziách, stredných odborných školách, stredných odborných školách umeleckého
zamerania, stredných odborných učilištiach a odborných učilištiach a združených školách
11 614,4 mil. Sk,
• vysokoškolské vzdelávanie (prvý, druhý a tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania)
7 993,3 mil. Sk,
• služby v školstve (poskytovanie pomocných služieb - školské stravovanie, prevádzka
študentských domovov, domovov mládeže, stredísk služieb škole a zariadení výchovného
poradenstva a výchovnej prevencie) 4 666,7 mil. Sk,
• nedefinovateľné vzdelávanie 596,1 mil. Sk,
• výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 66,5 mil. Sk,
• ostatné služby v oblasti vzdelávania 1 530,9 mil. Sk.
! Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie: zahrnuje služby a transfery poskytované zo
štátneho rozpočtu jednotlivcom a domácnostiam, ako aj služby poskytované na kolektívnej
báze. Na ich financovanie sa vyčlenilo 49 647,2 mil. Sk, avšak rozpočtovými opatreniami sa
pôvodný rozpočet znížil na 45 498,2 mil. Sk.
Poskytnuté prostriedky v celkovom objeme 44 729,0 mil. Sk (v roku 2003: 48 862,4
mil. Sk) sa vynaložili na tieto zákonom určené účely:
• na podporu rodiny a detí formou priamych jednorazových finančných príspevkov (napr.
príspevok pri narodení dieťaťa) a priamych opakovaných finančných príspevkov (napr.
prídavky na deti) spolu 15 748,0 mil. Sk,
• na sociálnu ochranu proti rizikám spojeným so starobou 9 888,9 mil. Sk,
• na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi vo výške 7 473,1 mil. Sk,
• na dávky a poskytovanie služieb z titulu choroby, invalidity a ťažkého zdravotného
postihnutia v sume 7 047,8 mil. Sk,
• na bývanie formou priameho finančného opakovaného príspevku na bývanie 353,8 mil.
Sk,
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• na poskytovanie sociálnej ochrany osobám pozostalým po zomretom (partner, bývalý
partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní) 108,1 mil. Sk,
• na výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 20,2 mil. Sk,
• na financovanie ostatných služieb v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. obetiam
požiarov, záplav, živelných pohrôm a pod.) 4 089,1 mil. Sk.
2.2.2.1. Výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj
Výdavky na výskum a vývoj sa rozpočtovali v rámci jednotlivých funkcií verejnej
správy sumou 4 124,0 mil. Sk. Ich objem sa v súlade s koncepciou štátnej politiky a na
základe výsledkov analýzy potrieb a priorít v oblasti výskumu a vývoja medziročne zvýšil
o 501,5 mil. Sk (0,33 % z HDP). Rozpočtované prostriedky boli určené prevažne na
financovanie bežných výdavkov (3 909,6 mil. Sk) a na financovanie rozvoja technickej
infraštruktúry rozpočtových a príspevkových organizácií (214,4 mil. Sk). Skutočne čerpané
výdavky v objeme 4 301,5 mil. Sk (v roku 2003 3 905,7 mil. Sk) sú mierne nižšie, než bol ich
upravený rozpočet (99,9 %).
Z vynaložených prostriedkov pripadlo na financovanie bežných výdavkov 3 918,7 mil.
Sk (98,6 % k upravenému rozpočtu). Medziročne sa bežné výdavky na vedu a výskum zvýšili
o 299,7 mil. Sk (index skutočnosti 108,3), čo súvisí so zmenami zákonných úprav v oblasti
odmeňovania zamestnancov výskumu a vývoja na vysokých školách a v ostatných
rozpočtových organizáciách výskumu a vývoja vrátane nadväzujúcich výdavkov (poistné
a príspevky do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní), ako aj s plnením záväzkov SR
v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Prostriedky sa použili na rezortné
a medzirezortné výskumné a vývojové programy, štátne objednávky a úlohy výskumu
a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky.
Na kapitálové výdavky sa vynaložilo 343,8 mil. Sk, čo je 102,9 % k ich upravenému
rozpočtu. Medziročne kapitálové výdavky na vedu a výskum vzrástli v porovnaní s rokom
2003 o 79,3 mil. Sk.
Do rozpočtového roku 2004 sa previedlo 39,0 mil. Sk na dofinancovanie programov
výskumu a vývoja v ekonomickej oblasti, základnom výskume, výskume v oblasti
vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.
Výdavky na výskum a vývoj sa v rozhodujúcej miere čerpali na programy schválené
vládou. Väčšina výdavkov určených na programy výskumu a vývoja bola poskytnutá na
výskum a vývoj na vysokých školách, na pracoviskách výskumu a vývoja Slovenskej
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akadémie vied, Ministerstva pôdohospodárstva SR a na podporu priemyselného výskumu
a vývoja.
Pokiaľ ide o sociálno-ekonomické ciele sledované podporou vedy a techniky,
rozhodujúca časť celkových výdavkov smerovala na financovanie základného výskumu
(64,5 %)

a na

aplikovaný výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, t.j. v oblasti

poľnohospodárstva, lesníctva, ťažby, výroby, výstavby, dopravy, spojov a v iných odvetviach
vrátane obchodnej a pracovnej oblasti (20,6 %). Zvyšok prostriedkov sa čerpal na
financovanie výskumu a vývoja v oblasti obrany, verejného poriadku a bezpečnosti (8,4 %)
a v ostatných oblastiach výskumu a vývoja – ochrana životného prostredia, starostlivosť
o zdravie, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a oblasť všeobecných verejných služieb (6,5
%).
2.2.3. Výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa rozpočtových programov
Výraznou zmenou v návrhu rozpočtu výdavkov v štátnom rozpočte na rok 2004 bolo
zavedenie programového rozpočtovania v rozpočte takmer všetkých kapitol s výnimkou
kapitoly Všeobecná pokladničná správa a Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC.
Programové rozpočtovanie sa stalo nástrojom na posilnenie strategického plánovania
a riadenia. Prechod na programové rozpočtovanie, ktoré je orientované na výsledky, je
systémovou súčasťou postupného zavádzania moderného systému riadenia verejných financií
zodpovedajúceho súčasným potrebám. V rozpočte orientovanom na výsledky sú zámery
rozpočtu vo výdavkovej časti konkretizované do merateľných cieľov, ktoré umožňujú
jednoznačný odpočet ich plnenia.
Zámerom zavedenia programového rozpočtovania bolo:
• podporiť manažérsky prístup k riadeniu jednotlivých rozpočtových kapitol a posilniť
kompetencie rozpočtových kapitol,
• umožniť rozpočtovanie a čerpanie zdrojov z európskych fondov v rámci jednotnej
štruktúry rozpočtu,
• vytvoriť východiská pre prechod k viacročnému rozpočtu,
• posilniť súťaž o zdroje pri príprave rozpočtu v rámci rozhodovania o prioritách
v rozpočte konkrétneho roku.
Z úhrnných výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré sa v roku 2004 realizovali v sume
312 732,6 mil. Sk, tvorili výdavky zatriedené do programov 226 248,3 mil. Sk (72,3 %)
a ostatné neprogramované výdavky 86 484,3 mil. Sk (27,7 %).
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Nezatriedené do programov boli výdavky kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam
a VÚC (23 983,0 mil. Sk), kde nebolo možné kvôli prebiehajúcim reformám verejnej správy
formulovať ucelené programy a výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa (35 656,6
mil. Sk) vzhľadom na to, že tieto prostriedky sa v prevažnej miere používajú na financovanie
rozpočtových programov iných rozpočtových kapitol (rezervy). V ostatných rozpočtových
kapitolách (vrátane rozpočtovej kapitoly Štátny dlh) neboli kódom rozpočtového programu
označené výdavky v úhrnnej sume 26 844,7 mil. Sk.
Výdavky štátneho

rozpočtu

realizované

v roku

2004

rozpočtových programov uvádza nasledujúci prehľad (v tis. Sk):
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v rámci

konkrétnych

v tis. Sk
Úhrn výdavkov

Kód a názov
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Rozpočet celkom
00A Ochrana ústavnosti
017 Podpora rozvoja bývania
01W Jednotná aplikácia / výklad zákonov - program NS SR
021 Tvorba a implementácia politík
026 Národný program rozvoja športu v SR
02B PRENAME
040 Riadenie a velenie
041 Sily vysokej pripravenosti
042 Sily nižšej pripravenosti
044 Podporné a ostatné sily
045 Program rozvoja ozbrojených síl
04A Civilná ochrana
050 Tvorba a implementácia politík
053 Cestná infraštruktúra
055 Letecká doprava a infraštruktúra
05T Oficiálna rozvojová pomoc
06G Ľudské zdroje
06H Hospodárska mobilizácia
06K Národný program rozvoja vedy a techniky
06L Podpora rómskej menšiny
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR
06P Tvorba a implementácia politík
06Q Ochrana základných práv a slobôd
06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR
06S Nezávislá kontrolná činnosť
06T Informačná činnosť
06U Rozvoj zahraničných vzťahov
06V Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

310 452 485
62 470
1 275 000
118 623
618 716
920 486
259 023
771 110
4 215 513
3 841 965
7 630 112
6 495 382
231 769
1 580 768
14 641 437
229 142
317 326
3 786 379
385 799
1 045 212
0
780 128
108 756
708 419
32 000
923 156
134 470
758 587
3 138 376
12 712 704
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323 547 811
139 715
1 272 100
126 352
640 992
1 141 962
205 534
800 739
3 703 460
3 528 825
8 014 221
6 951 747
138 403
1 663 714
12 553 318
248 942
315 409
4 088 316
371 318
1 096 839
0
801 311
109 908
856 034
32 512
999 019
139 720
951 044
3 227 131
12 619 286

Skutočnosť
312 732 634
139 183
1 272 100
110 174
642 908
1 141 908
201 717
768 042
3 641 207
3 518 335
7 979 460
6 880 008
138 323
1 528 709
11 993 306
239 800
249 477
2 600 897
340 843
1 091 407
98
783 802
105 675
852 436
32 446
997 904
139 075
951 044
3 143 978
12 465 368

% k upravenému rozpočtu
96,7
99,6
100,0
87,2
100,3
100,0
98,1
95,9
98,3
99,7
99,6
99,0
99,9
91,9
95,5
96,3
79,1
63,6
91,8
99,5
0,0
97,8
96,1
99,6
99,8
99,9
99,5
100,0
97,4
98,8

