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ZHRNUTIE 
 
 
V nadväznosti na zverejnenú Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách 
v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2006 a  mesačné indikátory o makroekonomickom 
a fiškálnom vývoji dostupné do júna 2006 vypracoval IFP aktualizáciu svojej  predikcie 
o makroekonomickom a fiškálnom vývoji v roku 2006. Revízia predikcie sa uskutočnila  
v súlade s harmonogramom pravidelnej aktualizácie prognóz MF SR, pričom zohľadnila aj 
posledné očakávania nezávislých inštitúcií, týkajúce sa vývoja vnútorných a vonkajších 
podmienok ekonomiky SR.  
 
Hlavným poslaním predkladanej pravidelnej správy je na základe aktualizovaných prognóz 
poskytnúť komplexné posúdenie fiškálnej pozície v roku 2006 1 vrátane ocenenia možných 
rizík plnenia rozpočtu s návrhom postupov na elimináciu ich negatívnych vplyvov pri 
plnení  fiškálnych cieľov, a to so zreteľom na vývoj situácie v  strednodobom horizonte. 
 
Posledné zverejnené čísla o vývoji ekonomiky SR a globálnej ekonomiky potvrdzujú trendy 
o vývoji vnútorných a vonkajších podmienok pôvodne predpokladané pri tvorbe rozpočtu 
verejnej správy na rok 2006 - globálna ekonomika, ako aj ekonomiky EÚ a relevantných 
obchodných partnerov rastú a taktiež ekonomika SR akceleruje vysokým stabilným tempom; 
znamená to, že sa naďalej potvrdzuje silný a zdravý rast ekonomiky SR s dobrým 
základom pre ďalšiu konsolidáciu verejných financií.   
 
Navyše, väčšina makroekonomických indikátorov sa vyvíja lepšie ako sa predpokladalo pri 
zostavovaní rozpočtu; ide najmä o nominálne hodnoty a reálny rast HDP, konečnú spotrebu 
domácností, zamestnanosť a mieru nezamestnanosti, priemernú nominálnu mzdu, ale aj 
zahraničný dopyt a obchodnú bilanciu. Oproti pôvodným predpokladom akcelerácia 
produkčnej stránky ekonomiky reflektuje vyššiu produkciu v neautomobilovom priemysle 
a tiež rýchlejší nábeh automobilového priemyslu. Na základe mesačných indikátorov možno  
konštatovať rast  priemyselnej a stavebnej produkcie, ako aj tržieb za vlastné výkony vo 
všetkých vybraných odvetviach monitorovaných ŠÚ SR 2. Konjunkturálne prieskumy 
naďalej svedčia o prevládajúcich optimistických očakávaniach; hodnota súhrnného 
indikátora ekonomického sentimentu (IES)  od februára postupne rástla a v júni dokonca 
dosiahla svoju historicky najvyššiu úroveň.  Celkový indikátor odráža rast indikátora 
dôvery v stavebníctve, v maloobchode, spotrebiteľskej dôvery, dôvery v službách, pričom aj  
indikátor dôvery v priemysle sa postupne vracia na rastúcu trajektóriu.  
 
Na druhej strane, slabým miestom a rizikom pre ďalší vývoj sa stáva miera inflácie, ktorá 
bude v dôsledku rastu svetových cien ropy a energetických surovín cca o 2 p.b.  vyššia 
oproti predpokladom rozpočtu 2006.  Vývoj cien ropy naďalej predstavuje vážne riziko 
nielen pre aktualizované prognózy ekonomiky SR, ale aj pre vývoj svetovej ekonomiky. 
Navyše, vývoj inflácie v SR môže byť ohrozený aj rýchlejším rastom domáceho dopytu.  
Z uvedených rizík je zrejmé, že tak menová ako aj fiškálna politika sa musia spoločne snažiť 
o elimináciu negatívnych vplyvov rizikových faktorov na stabilitu ekonomiky a dosahovanie 
Maastrichtských kritérií. Prioritnou úlohou fiškálnej politiky v nastávajúcom období je 
preto v dostatočnej miere stláčať štrukturálny deficit verejných financií, a tým zamedziť 

                                                      
1 za celé verejné financie v jednotnej metodike ESA95 
2 priemysel; stavebníctvo; veľko- aj maloobchod; predaj a údržba vozidiel; hotely a reštaurácie; 
nehnuteľnosti, prenájom a obchod. činnosti; pošty a telekomunikácie; doprava a skladovanie 
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nerovnovážnemu vývoju ekonomiky a súčasne  zabezpečiť plnenie všetkých 
Maastrichtských kritérií v roku 2007 a tiež plnú pripravenosť fiškálnej politiky nahradiť 
absenciu  národnej  monetárnej politiky po vstupe do eurozóny. Okrem inflácie sa oproti 
rozpočtu slabšie vyvíja aj deficit bežného účtu platobnej bilancie, a to vplyvom horšieho 
vývoja bilancie výnosov a služieb. Jeho úroveň však nepredstavuje v súčasnosti vážnejšie 
riziko pre ďalší vysoký a udržateľný rast ekonomiky SR. 
 
Keďže revízia makroekonomickej prognózy posúva doterajšie odhady vo väčšine dôležitých 
indikátorov pozitívnym smerom, znamená to, že výsledky revízie neprinášajú negatívne 
riziká pre pozíciu verejných financií v roku 2006. Vierohodnosť tejto priaznivej predikcie 
potvrdzuje štandardná diskusia a hodnotenie prognózy vo Výbore pre makroekonomické 
prognózovanie 3; odhady IFP sa pohybujú okolo priemerných odhadov ostatných členských 
inštitúcií, pričom tieto považujú celkovú prognózu IFP za realistickú. 
 
Z hľadiska korektnosti ďalšieho využívania poskytovaných výsledkov treba zdôrazniť aj 
dôležitý faktor technického a metodologického charakteru. ŠÚ SR vykonal revíziu 
národných účtov, ktorá taktiež prispela do istej miery k zvýšeniu hodnôt HDP a väčšiny jeho 
zložiek.  Na túto skutočnosť sa bral zreteľ aj pri odhade fiškálnych parametrov postavených 
na zmenách v makroekonomickom vývoji a tiež pri posudzovaní dosahovania rozpočtovanej 
pozície verejných financií. Vplyv revízie zlepšuje súčasný odhad podielu deficitu na HDP 
o cca 0,05 p.b. 
 
Cieľom vlády pre rok 2006 je udržať deficit verejných financií (bez vplyvu II. piliera 
dôchodkovej reformy) do úrovne 2,9 % HDP. 
 
Na základe v súčasnosti dostupných informácií sa predpokladá, že štátny rozpočet skončí v 
roku 2006 s výsledkom o 7,7 mld. Sk lepším ako bolo rozpočtované. Z jednotlivých zložiek 
verejných financií prispeje k zníženiu deficitu verejnej správy ešte posilnenie štátnych 
finančných aktív v sume 2,0 mld.Sk a zlepšenie hospodárenia Sociálnej poisťovne vo výške  
0,4 mld.Sk. Naopak, k zhoršeniu deficitu prispeje najviac pohyb na mimorozpočtových 
účtoch v sume 1,0 mld.Sk a hospodárenie obcí a VÚC v sume 0,8 mld.Sk. Predpokladá sa, 
že tieto faktory budú viesť k zníženiu deficitu verejnej správy na tento rok o 8,3 mld.Sk, na 
úroveň 2,2% HDP. V čase prípravy tohto materiálu nebolo možné zapracovať dopady 
opatrení novej vlády, ktoré môžu zvýšiť alebo naopak znížiť koncoročný schodok verejnej 
správy. 
 
Predbežný odhad deficitu verejnej správy ako podiel na HDP je nižší ako stanovený cieľ 
vlády na rok 2006.  Z hľadiska zdravého vývoja ekonomiky je vhodným scenárom udržať 
deficit verejnej správy minimálne na tejto úrovni, prípadne využiť ďalší priestor na 
konsolidáciu verejných rozpočtov.  
 
Dôvodov pre pokračovanie konsolidácie nad rámec plánu vlády je viacero. Samotná 
existencia deficitu je prejavom nerovnováhy, ktorá by mala byť odstránená. Pri súčasnom 
ekonomickom raste by to nemalo negatívny vplyv na ekonomiku. Zníženie deficitu na tento 
rok je dôsledkom najmä zdravého a silného ekonomického rastu, ktorý môže mať cyklický 
charakter (vyšší výber daní, nízke úrokové sadzby na obsluhu verejného dlhu) a nie je 
možné počítať dlhodobo s takýmto vývojom. Ďalším dôvodom sú dosiahnuté úspory v roku 
2005, v ktorom bol skutočný deficit nižší oproti rozpočtovanému o 0,5% HDP. Zníženiu 
deficitu vyjadreného ako podiel na HDP napomohla aj revízia HDP Štatistickým úradom, 
                                                      
3 členmi výboru sú okrem MF SR zástupcovia siedmich nezávislých inštitúcii v SR  zostavujúcich 
vlastné prognózy ekonomiky 
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ktorá automaticky zvýšila úroveň odhadovaného HDP v bežných cenách. Podstatným 
faktorom sú aj odporúčania Európskej rady, ktoré sú ladené smerom k rýchlejšej konsolidácii 
verejných financií na Slovensku. Okrem týchto faktorov je potrebné brať do úvahy aj 
pretrvávajúce riziká, ktoré môžu zvýšiť deficit verejnej správy. Je to najmä vývoj 
pohľadávok a záväzkov subjektov sektora verejnej správy, vývoj cien ropy a použitie 
predpokladu, že rozpočtové kapitoly prenesú nevyčerpané limity výdavkov do roku 2007 
v rovnakej výške ako do roku 2006. 
 
Aktuálny odhad deficitu verejnej správy na rok 2006 je na úrovni 2,2% HDP. Vzhľadom na 
skutočnosť roku 2005 a faktory stojace za zlepšením deficitu v tomto roku je potrebné 
uskutočniť také opatrenia, ktoré nepovedú k zvyšovaniu deficitu verejnej správy, ale 
naopak, urýchlia konsolidáciu verejných rozpočtov. Po zohľadnení záväzkov vyplývajúcich 
z pravidiel Paktu stability a rastu by sa celkový deficit verejnej správy podľa ESA95 (bez 
vplyvu 2.piliera) mal v roku 2006 pohybovať do 2,0% HDP.  
 
Nižší skutočný deficit za rok 2005, výrazne nižší odhad deficitu za rok 2006 a veľmi 
priaznivé makroekonomické podmienky vytvárajú predpoklady na to, aby sa prehodnotil 
cieľ vlády na rok 2007 – deficit vo výške 3,0% HDP vrátane nákladov na 2.pilier. 
Výraznejšie zníženie deficitu verejnej správy v roku 2007 je žiadúce z hľadiska pravidiel EÚ 
tým viac, že Slovensko sa v súčasnosti nachádza v „dobrých časoch“, teda v čase vysokého 
ekonomického rastu. Podstatným faktorom je aj už spomínaná revízia nominálneho HDP, 
ktorá jednorazovo, vďaka vplyvu metodických zmien, zvyšuje v roku 2007 priestor na 
uvoľnenie fiškálnej politiky. Zachovanie cieľa na úrovni 3,0% HDP je preto  
kontraproduktívne vzhľadom na plnenie všetkých Maastrichtských kritérií (nie len deficitu 
verejnej správy), predovšetkým vo väzbe na mieru inflácie. Podľa aktuálnych odhadov 
MF SR je zníženie deficitu verejnej správy možné dosiahnúť prenesením už dosiahnutých 
úspor z rokov 2005 a 2006, pričom nepôjde o fiškálnu reštrikciu vlády.  
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I. VÝVOJ MAKROEKONOMICKÉHO PROSTREDIA 

I.1. Vonkajšie prostredie 
 

Posledný vývoj svetovej ekonomiky sprevádzaný neistotou na svetových trhoch 
energetických komodít zatiaľ nepotvrdil obavy z ich možného dramatického dosahu na 
jednotlivé ekonomiky.  Zdá sa, že ich vysoké ceny dokázali nateraz hlavné ekonomiky 
absorbovať bez vážnejšej ujmy a výraznejších inflačných tlakov. Rok 2006 by mal podľa 
prognóz OECD dokonca priniesť zrýchlenie dynamiky ich rastu. Sľubné vyhliadky dlho 
očakávaného hospodárskeho oživenia si udržiava najmä eurozóna. Hlavným motorom rastu 
svetovej ekonomiky by mali naďalej ostať Spojené štáty americké, ktorých výkonnosť by sa 
mala ale v nasledujúcich rokoch zmierniť, a tiež čoraz viac expandujúca Čína (prognóza 
MMF na rok 2006 9,5%). 

Očakávaný rast vybraných krajín  Ropa BRENT (USD/bl) a vývoj kurzu koruny 

 

 

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

I-04 V-04 IX-04 I-05 V-05 IX-05 I-06 V-06

BRENT USD/bl
SKK/USD

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Eurozóna Japonsko USA

2005 2006F
2007F 2008F
2009F

 

Zdroj: OECD (EO79, máj 2006)  Zdroj: REUTERS 
 
Vysoké ceny ropy a energií zostávajú jedným z hlavných rizík ďalšieho vývoja svetovej 
ekonomiky. Cena ropy Brent začiatkom mája tohto roka dosiahla úroveň 75 USD/bl. Po 
následnom upokojení geopolitickej situácie a čiastočnej stabilizácii však koncom júna  znovu 
prekročila hranicu 70 USD/bl. Vplyv vysokých cien ropy na ekonomiku Slovenska 
pomáhala tlmiť mierna apreciácia kurzu slovenskej koruny voči americkému doláru, 
v ktorých sa ropa nakupuje. Vývoj svetových cien ropy bude naďalej determinovať 
geopolitické napätie (Irak, iránsky jadrový program), produkčné možnosti rafinérií, vývoj 
zásob a v neposlednom rade i blížiaca sa „sezóna hurikánov” v USA, ktoré v tomto regióne 
napáchali v minulom roku značné škody. Obavy o ďalší vývoj inflácie, ohrozenie domáceho 
dopytu i spotreby a spomalenie rastu svetovej ekonomiky môžu ohroziť sľubne sa vyvíjajúce 
indikátory podnikateľského i spotrebiteľského sentimentu.  
 
Už od polovice minulého roka prinášali konjunkturálne prieskumy medzi investormi 
prevažne priaznivé výsledky. Nemecký IFO index - hlavný indikátor podnikateľskej klímy, 
sledujúci situáciu v štyroch sektoroch (priemysel, stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod) 
vzrástol v júni 2006 na 106,8 bodov, najvyššiu hodnotu od roku 1991. Pod jeho nárast sa 
pripísalo tak hodnotenie súčasnej situácie, ako aj subindex očakávaní vývoja v najbližších 
šiestich mesiacoch. Na zmiernenie optimizmu dáva ale dôvod vývoj ďalšieho indikátora 
ekonomického sentimentu v Nemecku - ZEW indexu4, ktorý v priebehu prvého polroka 2006 
                                                      
4 ZEW index odráža prieskum medzi 350 ekonómami a inštitucionálnymi investormi. Indikátor 
zachytáva rozdiel medzi podielom analytikov, ktorí sú optimistami a podielom tých, čo vidia vývoj 
ekonomiky Nemecka v najbližších šiestich mesiacoch pesimisticky. 
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zaznamenal pokles z januárových +71,0 bodov na +37,8 bodov v júni. Tento prepad 
odzrkadľoval najmä obavy investorov zo zmiernenia dynamiky rastu americkej ekonomiky, 
na dopyte ktorej je závislá značne otvorená ekonomika Nemecka. Na druhej strane, 
priaznivejší obraz budúceho vývoja európskej ekonomiky potvrdzujú OECD „leading“ 
indikátory, ktoré predchádzajú zmenám vo vývoji reálnej ekonomiky približne o šesť 
mesiacov. 
 

IFO (2000=100, sez. očistené) a ZEW index  OECD Leading indikátory 
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Spojené štáty americké 
 
Minuloročné následky prírodných živlov nemali na ekonomiku Spojených štátov dlhodobý 
efekt; napriek nim dosiahol reálny hospodársky rast tejto krajiny 3,5%. Napomohla tomu i 
následná rekonštrukcia zničených oblastí a s tým súvisiace zvýšené vládne výdavky. 
Akomodatívna (prispôsobivá) politika centrálnej banky vyniesla kľúčové úrokové sadzby 
koncom júna 2006 na úroveň 5,25% a na trhu sa pomaly objavujú dohady o ukončení cyklu 
zvyšovania úrokových sadzieb. Ich ďalší vývoj bude závisieť od najbližších 
makroekonomických výsledkov, predovšetkým vývoja inflácie. Rizikom vo vývoji americkej 
ekonomiky ostávajú predovšetkým vysoké ceny ropy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
kúpnu silu spotrebiteľov a tým (aj keď možno s určitým oneskorením) pribrzdiť ďalší 
ekonomický rast. K ďalším rizikám možno zaradiť nadmerný dvojitý deficit a obavy z 
neudržateľnosti prehlbujúceho sa deficitu bežného účtu, ako i riziká plynúce z 
expandujúceho trhu nehnuteľností. Prognózy OECD naznačujú, že ďalší rast ekonomiky by 
mohol naraziť na jej potenciálne produkčné možnosti a na ďalšie roky predpokladajú 
zmiernenie dynamiky rastu americkej ekonomiky. 
 
Eurozóna 
 
Po nepresvedčivých výsledkoch v minulých rokoch sa zdá, že ekonomika eurozóny by 
mohla konečne nabrať nový dych. Dlho očakávané hospodárske oživenie predpokladá tak 
OECD (akcelerácia ekonomického rastu z 1,4% v roku 2005 na 2,2% v najbližších rokoch), 
ako aj Európska komisia vo svojej jarnej prognóze 2006 (2,1% v 2006).  O tom, že tento raz by 
sa mali tieto pozitívne očakávania naplniť, svedčia aj sľubné makroekonomické výsledky z 
prvej polovice tohto roka, ktoré potvrdili priaznivý vývoj „soft indikátorov“ podnikateľskej 
a spotrebiteľskej dôvery (IFO, ZEW, PMI). Okrem dopytu vonkajšieho prostredia by 
k hospodárskemu oživeniu mal prispieť aj rast domáceho dopytu – tak súkromnej spotreby, 
ako aj investícií, podporený nízkymi úrokovými sadzbami. Základná refinančná úroková 
sadzba sa v polovici roka dostala na úroveň 2,75%. V cykle ďalšieho zvyšovania sadzieb 
bude ECB pokračovať podľa toho, ako sa prejavia signály hospodárskeho oživenia berúc do 
úvahy inflačné riziká plynúce z dnešných cien ropy. Vývoj eurozóny bude tradične 
ovplyvňovaný vývojom jej dvoch najväčších ekonomík, Nemecka a Francúzska, ktorých 
ekonomika by mala v roku 2006 dosiahnuť rast 1,8%, resp. 2,1%, pričom v strednodobom 
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horizonte by ich rast mal kulminovať v rokoch 2008-2009. Za hlavné riziká ekonomického 
vývoja eurozóny možno považovať prípadný pokles exportu ako dôsledok obmedzeného 
vonkajšieho dopytu (najmä zo strany amerických spotrebiteľov), neistý vývoj cien ropy a 
energií a globálne vonkajšie nerovnováhy, ktoré by mohli spôsobiť nepriaznivý vývoj 
výmenného kurzu eura. Zabezpečenie udržateľného rastu ekonomík eurozóny si bude 
vyžadovať podľa Európskej komisie štrukturálne reformy, najmä reformy v dôchodkovom a 
sociálnom systéme, ale i v zdravotnom a vzdelávacom vo väzbe na zmeny v spôsobe 
fungovania trhu práce. 
 
Stredoeurópsky región 
 
Okrem eurozóny ekonomika SR citlivo reaguje aj na vývoj susedných ekonomík v 
stredoeurópskom regióne, predovšetkým v Českej republike. V porovnaní s relatívne 
slabšou výkonnosťou svetovej ekonomiky si hospodársky rast týchto krajín zachováva 
impozantnú dynamiku.  Česká republika, podobne ako Slovensko, zaznamenala v minulom 
roku reálny rast 6,1%. Napriek zvýšenej neistote kvôli politickým udalostiam, ktorej v tomto 
roku čelil celý stredoeurópsky región, majú tieto krajiny dobrú perspektívu ďalšieho rozvoja. 
Prebiehajúce reformy vo viacerých krajinách by mali vytvoriť prostredie atraktívne pre 
investorov a urýchliť tak proces dobiehania za európskymi krajinami. Otvorenosť týchto 
krajín naznačuje, že očakávané oživenie v eurozóne môže v nasledujúcich rokoch pozitívne 
prispieť k ich hospodárskemu rastu.  
 
Vplyv  vonkajšieho prostredia na slovenskú ekonomiku 
 
Otvorenosť slovenskej ekonomiky predurčuje jej závislosť na vývoji svetovej ekonomiky. 
Prognózy OECD naznačujú, že v tomto roku by malo u najvýznamnejších obchodných 
partnerov Slovenska nastať očakávané oživenie. Exportom vážený reálny rast HDP5 
najdôležitejších obchodných partnerov SR by mal akcelerovať z 2,5% v roku 2005 na 3,0% v 
roku 2006. Zrýchlenie hospodárskeho rastu týchto krajín by malo vytvoriť väčší priestor na 
strane dopytu, preto v nasledujúcich rokoch možno očakávať rast ich dovozov, a teda 
exportov zo Slovenska.  
 
 

Vážený rast HDP obch. partnerov SR (%)  Vážený rast importov obch. partnerov SR (%) 
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Zdroj: OECD, MF SR, máj 2005 Zdroj: OECD, MF SR 

 
 
 
 

                                                      
5 Ako váhy boli použité podiely jednotlivých krajín na exporte Slovenska. V rokoch 2006-2010 boli 
použité fixné váhy z roku 2005. 
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I.2. Domáce očakávania 
 
Napriek niektorým nepriaznivým faktorom, ako sú rastúce ceny ropy alebo politická 
neistota, očakávania ekonomických subjektov sú od začiatku roka 2006 prevažne pozitívne. 
Hodnota indikátora ekonomického sentimentu (IES) 6 od februára postupne rástla a v júni 
dokonca dosiahla svoju historicky najvyššiu úroveň. Je to veľmi pozitívny signál, ktorý 
potvrdzuje doterajšie očakávania relatívne silného rastu ekonomiky v nasledujúcich 
štvrťrokoch. 
 
Očakávania v jednotlivých sektoroch 
 
• Najdôležitejším komponentom v celkovom IES je indikátor dôvery v priemysle, ktorý  

sa po dočasnom poklese v 3Q 2005 (aj v súvislosti s vývojom ceny ropy na svetových 
trhoch) vracia  od začiatku 2006 na rastúcu trajektóriu. Súvisí to najmä s trendom 
celkového dopytu po priemyselných výrobkoch. Vývoj zložky „očakávaný objem 
priemyselnej produkcie“ by mal predpovedať smer vývoja priemyselnej produkcie. 
Rastúci trend očakávaní výrobcov teda len potvrdzuje doterajšie predpoklady o ďalšom 
oživovaní priemyselnej výroby v nasledujúcich mesiacoch.  

• Pokračovanie silného rastu stavebníctva signalizuje indikátor dôvery v stavebníctve. 
Ten sa vďaka dopytu a očakávanému počtu zamestnaných v sektore dlhodobo zlepšuje 
a zdá sa, že stavebníctvo bude aj v budúcnosti profitovať z realizácií zahraničných 
investícií a vládnych investícií do infraštruktúry. 

• Od začiatku roka 2005 nabral indikátor dôvery v maloobchode  výrazný vzostup a stále 
si ho aj udržuje. Vývoj dôvery v maloobchode odzrkadľuje predovšetkým zlepšujúcu sa 
podnikateľskú situáciu a podmienky na trhu práce. Podľa vývoja jeho zložky „očakávané 
tržby“ predpokladáme mierne prechodné spomalenie rastu tržieb v najbližšom období, 
nie však v celkovom trende.  

• Vývoj poslednej zložky celkového IES - indikátora spotrebiteľskej dôvery – je od 
začiatku 2006 opäť pozitívny a  spolu s indikátorom dôvery v maloobchode dosiahol  
v júni svoje ročné maximum. Toto zlepšenie dôvery spotrebiteľov jednoznačne 
nadväzuje na zlepšujúce sa podmienky na trhu práce a na odhadovaný vývoj celkovej 
ekonomiky. V nasledujúcom období však existuje riziko zvyšujúceho sa pesimizmu 
a obáv v kruhu spotrebiteľov  v dôsledku vyššej inflácie. 

• Rast reálnych miezd sa najvýraznejšie prejavuje v akcelerácii služieb. Potvrdzuje to aj 
indikátor dôvery v službách, ktorý  sa od polovice 2005 pohybuje po rastúcej trajektórii - 
na rozdiel od vývoja v prvej polovici minulého roku už v súlade s tržbami v službách. 

 
Indikátory ekonomického sentimentu a dôvery v službách 
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6 T.j. agregovaný indikátor domácich krátkodobých očakávaní v priemysle, stavebníctve, 
maloobchode a očakávanej spotrebiteľskej dôvery (na tri mesiace dopredu) 
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Indikátory dôvery podľa jednotlivých sektorov *) 
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*) 6MA – 6 mesačný kĺzavý priemer Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

 

I.3. Prehľad súčasných trendov  
 
Slovenská ekonomika naďalej pokračuje v pozitívnom vývoji s dobrými vyhliadkami pre  
nastávajúce obdobie. Reálny rast ekonomiky začal v druhej polovici 2005 výrazne 
akcelerovať (6,3% resp. 7,6%) a vysoké tempo sa udržalo aj v 1. štvrťroku 2006 na úrovni 
6,3%. Rast reálnych miezd sa síce najmä vplyvom vyššej inflácie v roku 2006 relatívne (po 
vysokom raste v 2005) zmiernil, ale rast zamestnanosti v 1. štvrťroku na úrovni 3,7%7 
dosiahol svoje 10-ročné maximum. Miera nezamestnanosti sa tak aj podľa metodiky VZPS 
po prvý raz od 90-tych rokov dostala pod úroveň 15%.  
 
Na druhej strane, dôležitý indikátor rovnovážneho vývoja - inflácia - sa vyvíja horšie ako sa 
v predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2006. Napriek lepším predpovediam 
o zahraničnom obchode zaostáva za pôvodnými očakávaniami aj bilancia bežného účtu, 
avšak úroveň deficitu nepredstavuje riziko vzniku ekonomickej nerovnováhy a nestability.  
 
Okrem ekonomických faktorov vplývali na vývoj niektorých indikátorov ekonomiky SR aj 
metodické zmeny v ich vykazovaní. ŠÚ SR reviduje ročné národné účty za roky 1995 – 2004 
a  odhad pre 2005. V súčasnosti sú dostupné vybrané ukazovatele  výrobnej, dôchodkovej 
a výdavkovej metódy výpočtu hrubého domáceho produktu (HDP) za roky 2000 – 2004 
a odhad vybraných ukazovateľov za rok 2005, a to v bežných aj stálych cenách.  Upravené 
boli aj štvrťročné účty.  Revízia sa zamerala jednak na spresnenie niektorých údajov a hlavne 
na implementáciu nových metodických postupov vyplývajúcich z nariadenia EÚ 
a odporúčaní Eurostatu.  
 

                                                      
7 Podľa výberového zisťovania pracovných síl 
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Revíziou sa hodnoty a rasty HDP a väčšiny jeho zložiek viac alebo menej zvýšili. Na túto 
skutočnosť bolo potrebné obzvlášť brať zreteľ pri aktualizácii odhadov príjmov, výdavkov 
a posudzovaní celkovej pozície verejných financií. Revidované indikátory sú totiž vyššie 
nielen vplyvom lepšieho ekonomického vývoja, ale aj vplyvom metodických zmien ich 
vykazovania, ktoré však nezvyšujú daňové príjmy. Na druhej strane, bilancia verejných 
financií posudzovaná k vyššiemu HDP bez zohľadnenia rozsahu metodických vplyvov 
spôsobuje nechcené uvoľnenie fiškálnej politiky; rozpočtovanú hodnotu podielového 
ukazovateľa deficitu je totiž možné dosiahnuť pri vyšších výdavkoch. Tento prístup by bol 
kontraproduktívny vzhľadom na potrebu urýchľovania konsolidácie verejných financií pred 
vstupom do eurozóny a tiež vzhľadom na odporúčania EK – v tzv. „dobrých časoch“ 
znižovať medziročne podiel deficitu na HDP o viac ako 0,5 p.b.. Konkrétnejšie informácie 
o metodických zmenách sú prezentované v samostatnej podkapitole a o väzbe na verejné 
financie v kapitole II. 

I.3.1. Hospodársky rast 
 

Charakteristika  rastu 
 

• Pokračuje vysoká dynamika rastu ekonomiky (6,3% v 1Q2006) - druhá najvyššia 
v stredoeurópskom regióne (v 1Q2006: ČR 7,4%, HU 4,6% a PL 5%). 

• Vysoký rast je od 2Q2004 ťahaný domácim dopytom, avšak v súvislosti s nábehom 
automobiliek by mal už v druhej polovici 2006 domáci aj  zahraničný dopyt prispievať 
k rastu ekonomiky rovnakým podielom. 

• Po výraznom zrýchlení v 2005 sa rast reálnych miezd začiatkom roka 2006 spomalil (aj 
v dôsledku vyššej inflácie); tento trend sa očakáva aj v priebehu celého roka 2006. 

• Reálny rast spotreby domácností odráža najmä pozitívny vývoj miezd a zamestnanosti 
akcelerujúci v roku 2005 a na miernejšej úrovni pokračoval aj v roku 2006 (v 2005 rast 
7,2%, v 1Q2006 6,6%), kedy nadväzoval na rekordný rast zamestnanosti 3,7%. Existujú 
signály o pokračovaní  pozitívneho trendu aj v ďalšom období, aj keď o niečo nižším 
tempom (vplyv rastu výkonu ekonomiky na kúpnu silu, dôveru, očakávania a správanie 
sa občana). Reálny rast bude nižší aj v dôsledku rastu cien energii a miery inflácie 
v nadväznosti na vývoj ceny ropy na svetových trhoch. 

• Výraznejšie rástli aj investície, v 1Q2006 tempom 16,1% (nadväzovali na silnú 
akceleráciu v období 2Q2005-4Q2005 v rozmedzí 12,1%-19,5%, trojnásobné tempo oproti 
roku 2004). Príchod dôležitých zahraničných investorov, rast vládnych investícii, príliv 
fondov EÚ, ale aj vyššia ziskovosť firiem vytvárajú spoločne dobré podmienky pre 
zrýchľovanie rastu investícií a tým aj rastového potenciálu slovenskej ekonomiky. 
V ďalšom období však očakávame postupné spomalenie rastu investícií najmä  
v dôsledku finalizácie rozsiahlej výstavby automobilového priemyslu a tiež postupného 
zvyšovania úrokových sadzieb.  

• V súčasnosti rast spotreby a investícií neznamená významnejšie riziko pre udržanie 
úrovne deficitu obchodnej bilancie a bilancie bežného účtu na bezpečnej úrovni. 

• Negatívny vplyv čistého zahraničného dopytu na rast ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2006 
oproti predchádzajúcemu obdobiu zmiernil a do konca roka predpokladáme pozitívny 
obrat. V dôsledku oživenia exportu (hlavne v automobilovom priemysle), ale aj 
spomalenia rastu domáceho dopytu očakávame návrat pozitívneho príspevku reálneho 
čistého zahraničného obchodu k rastu ekonomiky. 

• Negatívnym rizikom budúceho vývoja je naďalej cena ropy, ktorá bude oslabovať aj  
rast ekonomiky – tak cez priame, ako aj cez nepriame kanály (cez zahraničný dopyt). Na 
druhej strane, pozitívnym rizikom je rýchlejší nábeh produkcie nových automobilových 
závodov roku 2006 s možnými silnejšími vplyvmi na ekonomiku. 
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Produkčná stránka ekonomiky 
 
Podľa predbežných zistení ŠÚ SR v 1. štvrťroku 2006 dosiahla ekonomika, podobne ako 
v predchádzajúcich štvrťrokoch, vysoký reálny rast, a to 6,3%. Reálny vývoj ekonomiky sa 
pohybuje približne na úrovni rastu potenciálneho produktu, ktorý stále profituje najmä 
z rastu celkového faktora produktivity, pričom v súčasnosti silno rastie aj zamestnanosť. 
Pozitívny vývoj sa prejavil aj na raste zisku podnikov – hospodársky výsledok nefinančných 
korporácií medziročne vzrástol o 10,3%, pričom kladný hospodársky výsledok dosiahli 
takmer všetky odvetvia (najmä v doprave, poštách a telekomunikáciách a v priemyselnej 
výrobe) s výnimkou poľnohospodárstva; z hľadiska charakteru zisk vzrástol v odvetviach 
produkujúcich trhové výrobky a klesol v odvetviach poskytujúcich služby. Na druhej strane 
vo finančných korporáciách sa tvorba zisku znížila, najmä vplyvom hospodárenia 
peňažných finančných inštitúcií.  
 
Z hľadiska odvetvovej štruktúry8 možno konštatovať, že rast HDP bol generovaný už 
tradične najmä priemyslom (príspevok 2,8 p.b.), a prekvapivo ešte vyšším príspevkom 
skupiny sektorov veľko- a maloobchod, hotely, reštaurácie, doprava, skladovanie, pošty 
a telekomunikácie (3,2 p.b.). Aj tento indikátor signalizuje pretrvávajúci silný domáci dopyt. 
Príspevok stavebníctva k tvorbe HDP sa naďalej udržuje na dobrej úrovni (0,6 p.b.).  
 
Priemyselná výroba je dlhodobo ťahaná sektormi výroby kovov, strojov a elektrických 
a optických zariadení. V 1. kvartáli 2006 dosiahla priemerný rast 10,6%, avšak po eliminácii 
vplyvu  ešte  utlmenej automobilovej výroby vzrástla až o 12,5%. V máji 2006 sa tento rozdiel 
vďaka obnoveného nábehu výroby v automobilke Volkswagen výrazne zúžil - rast celej 
priemyselnej výroby sa zvýšil na 14,4%, kým priemyselná výroba bez výroby dopravných 
prostriedkov vzrástla o 14,1%. V porovnaní s rokom 2005, reálne tržby v maloobchode 
vykazujú v tomto roku síce nižší, ale stále významný rast (priemer v 1Q2005 je 7,7% a za 
apríl a máj 2006 je 9,0%) a indikujú pretrvávajúci silný spotrebiteľský dopyt. Naopak, 
priemerný rast reálnych tržieb v priemysle dosiahol za prvých päť mesiacov  dvojnásobný 
rast (10,4%) ako v roku 2005. Tento pozitívny výsledok je spôsobený obnoveným nábehom 
výroby v automobilovom sektore a v spracovaní ropy a koksu. Kompozitný indikátor rastu 
reálnych tržieb vo vybraných odvetviach (VO) taktiež indikuje pokračovanie dynamického 
rozvoja ekonomiky; v 1. štvrťroku 2006 narástol o 12,4% a v priemere za apríl a máj o 10,8 %. 
 

Automobilová výroba sa rozbieha 
(vývoj trendov medziročného rastu po mesiacoch 
vrátane mája 2006) 

 
Tržby v maloobchode indikujú relatívne silnú 
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 

                                                      
8 Po revízii štvrťročných národných účtov, úplná dezagregovaná štruktúra HDP podľa odvetví zatiaľ 
nie je k dispozícii. 
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Doposiaľ zverejnené údaje za 2. štvrťrok 2006 indikujú, že napriek rastúcim cenám ropy sa 
udrží rast ekonomiky aj v ďalšom kvartáli, a to približne v nezmenenom tempe. Vývoj tržieb 
vo vybraných odvetviach a priemyselná produkcia dokonca poukazujú na možné mierne 
zvýšenie dynamiky. 
 

Reálne tržby v priemysle aj v stavebníctve 
akcelerujú 
(ročný rast po štvrťrokoch) 

 
Vážený reálny rast tržieb vo vybraných 
odvetviach značí  ďalší rozvoj dynamiky 
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Vývoj a štruktúra dopytu 
 
Reálny rast ekonomiky bol v prvom štvrťroku 2006 opäť na jednej strane generovaný 
domácim dopytom a na druhej strane tlmený zvýšeným dovozom. Tento trend pretrváva 
už od 2Q2004, výnimkou bol len tretí štvrťrok 2005, kedy rast vývozov prevyšoval rast 
dovozov. Domáci dopyt (spolu so štatistickou odchýlkou) v 1Q2006 prispel 
8,8 percentuálnymi bodmi k rastu HDP a ťahaný bol kombináciou súkromnej spotreby 
a stále významných fixných investícií. Spotreba verejnej správy v prvom štvrťroku prispela 
k rastu HDP relatívne výraznejšie ako zvyčajne (1,1 p.b.); podľa predbežných odhadov bol 
rast spotreby odrazom vyššej spotreby materiálu a energie a vyšších úhrad zdravotných 
poisťovní za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, z toho najviac za nemocničnú. Keďže 
dovozy tovarov a služieb naďalej rástli rýchlejšie ako vývozy (v bežných aj v stálych cenách), 
čistý zahraničný dopyt, teda vývoz výrobkov a služieb znížený o ich dovoz, mal opäť 
negatívny vplyv na rast HDP (-2,5 p.b.).  
 
Reálny rast konečnej spotreby domácností od 3. kvartálu 2004 postupne akceleroval 
a v roku 2005 dosiahol svoje rekordné hodnoty9  s priemerom 7,2%. V prvom kvartáli 2006 sa 
rast mierne spomalil na stále silných 6,6%. Spomínaný priebeh pozitívneho vývoja rastu 
spotreby bol odrazom výraznej akcelerácie reálnej mzdovej bázy 10 v 2005 s priemerom 8,5% 
a následného spomalenia na 6,8% v 1Q2006 v dôsledku miernejšieho rastu reálnych miezd. 
Tento silný potenciál mzdovej bázy v 2005 umožnil zvýšenie miery úspor obyvateľstva 
(hrubé úspory/hrubý disponibilný dôchodok) o 0,5 p.b. na 7,8%. Údaje z 1Q2006 ukazujú, že 
táto fáza zvyšovania miery úspor sa koncom 2005 ukončila a spotrebitelia znovu použijú 
väčší podiel svojich disponibilných príjmov na spotrebu ako v predchádzajúcich obdobiach. 
Očakávame však, že tento jav bude znovu dočasný, to znamená, že rast spotreby bude od 
budúceho roka znovu pod úrovňou rastu mzdovej bázy. 
 
 
 

                                                      
9  Z hľadiska metodickej čistoty je v súčasnosti korektné  posudzovať len obdobie počnúc rokom 2000.  
10 Pod pojmom mzdová báza rozumieme objem vyplatených miezd, ktorý je vypočítaný ako súčin 
priemernej mzdy v NH a počtu zamestnaných osôb podľa metodiky VZPS. 
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HDP je stále ťahaný domácim dopytom 
(vývoj po štvrťrokoch vrátane 1.Q.2006)  

Spotreba v 1Q2006 generovaná už rastom 
zamestnanosti s poklesom miery úspor 
(vývoj reálneho rastu spotreby domácností a miezd) 
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Dobrý vývoj spotreby v 1Q2006 bol umožnený hlavne solídnym rastom hrubých bežných 
príjmov domácností, o 11,1% v b.c. (najsilnejšie rástol už tradične zmiešaný dôchodok, 
o 17,2% v b.c.). Na druhej strane, aj keď bežné výdavky rástli rýchlejším tempom ako v 2005, 
4,9% v b.c.,  rast hrubých disponibilných príjmov domácností dosiahol svoje maximum na 
úrovni 12,8%.  
 
 

Rastúci trend miery úspor sa otočil 
Miera úspor = hrubé úspory domácností/hrubý disp. dôchodok)  
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Napriek postupne sa zvyšujúcim  úrokovým mieram naďalej pretrvával aj relatívne vysoký 
rast objemu úverov obyvateľstvu; z mesačného vývoja však badať jeho mierne spomalenie. 
V 1. štvrťroku 2006 sa priemerný objem stavu úverov obyvateľstvu medziročne zvýšil 
o 41,1%, čo v absolútnych číslach predstavuje nárast o 49,8 mld. Sk. Ich celkový objem má 
však stále relatívne nízke hodnoty. Pomer celkových úverov k hrubému disponibilnému 
dôchodku 11 stúpol na 18,6%, čo je stále pod úrovňami, ktoré sú bežné v krajinách EÚ 
(v celkovej eurozóne až 80% 12). Rast vkladov obyvateľstva sa od začiatku roka 2006 výrazne 
zrýchľuje: z 1,4 percentného priemerného medziročného rastu v 2005 sa postupne dostal 
na májovú úroveň až 9,3%. Pripisujeme to zvyšujúcim sa úrokovým mieram, ktoré pomáhajú 
zatraktívňovať vklady oproti alternatívnym formám investovania.  
 

                                                      
11 Ide o sumu disponibilného dôchodku za posledné 4 štvrťroky (2Q2005-1Q2006). 
12 údaj za 2004 
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Vývoj parciálnych mesačných indikátorov signalizuje pokračujúci, i keď relatívne miernejší 
rast spotreby – priaznivo sa totiž vyvíja rast maloobchodných tržieb a zamestnanosti, ale aj 
reálnych miezd. Za prvé dva mesiace 2. štvrťroka narástli maloobchodné tržby o 9,0%, 
 zamestnanosť o 2,7%, avšak rast reálnych miezd sa zmiernil – vo vybraných odvetviach 13 
(VO) vzrástli o 2,0%. Na základe uvedených skutočností možno predpokladať ďalší silný, 
i keď relatívne miernejší rast spotreby domácností aj v roku 2006.  
 
Spotreba verejnej správy v danom roku je štandardným spôsobom určovaná schváleným 
rozpočtom verejnej správy. V 1. štvrťroku 2006 sa podľa predbežných zisťovaní a odhadov 
ŠÚ SR (podľa metodiky ESA 95) zvýšila o 12,3% v b.c. a reálne o 6,7%, a tak k rastu HDP 
prispela 1,1 percentuálnymi bodmi, t.j. vyšším dielom ako zvyčajne. Vyšší rast bol spôsobený 
jednak rastom spotreby materiálu a energie, ale hlavne rastom úhrad zdravotných poisťovní 
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, najmä nemocničnú. Spotrebu za rok 2006 
predpokladáme v súlade s rozpočtovanými výdavkami na rok 2006.  
 
Tvorba hrubého fixného kapitálu už niekoľko štvrťrokov po sebe prispieva značným 
podielom k rastu reálnej ekonomiky. V 1. štvrťroku 2006 vzrástla o 16,1% a vygenerovala až 
3,7 p.b. rastu HDP. Podstatnú časť investícií realizovali nefinančné korporácie v sektore 
priemyselnej výroby, a to formou nákupu hlavne strojov. Nárast investícií znamená prísľub 
ďalšieho rastu HDP v budúcnosti. V ďalšom období však očakávame postupné zníženie 
rastu investícií a predpokladáme, že silný rast HDP bude ťahaný aj zahraničným dopytom. 
 
Tvorba hrubého fixného kapitálu (monitorovaná v bežných cenách) vzrástla už tradične 
najmä vďaka investíciám nefinančných korporácií (s rastom 27,1% vytvorili vyše 70% 
investícií); 23,4% investícií sa vytvorilo v sektore domácností, avšak s podstatne nižším 
medziročným rastom 2,2%. Z hľadiska klasifikácie produkcie sú dominantné investície do 
strojov (vzrástli o 23,2% a ich podiel činí 62,6%) a do stavieb (vzrástli o 11,5%; podiel 
prevyšuje 30%). Z hľadiska odvetvovej klasifikácie k rastu investícií prispel hlavne sektor 
priemyselnej výroby (nárast o 23,3%). V rámci neho nastal zvrat v investíciách do výroby 
dopravných zariadení;  kým v roku 2005 sa investície v sektore približne strojnásobili 
(vzrástli o 225% až 365% a tvorili v priemere 23,7% investícií do priemyselnej výroby), v 1. 
štvrťroku 2006 prepadli o medziročných 0,1%. Signalizuje to koniec mohutných investícií do 
nových výrobných závodov, ako aj do modernizácie výrobnej linky v súvislosti s prechodom 
na nový výrobný program. Nábeh produkcie v tomto odvetví od začiatku roka, ale hlavne 
v máji, sa už ukazuje v raste tržieb a priemyselnej produkcie. 
 
Čistý reálny vývoz výrobkov a služieb sa za 1.štvrťrok 2006 (v stálych cenách roku 1995)  
nachádzal v deficite o veľkosti 8,4 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu 2005 (deficit 1,5 mld. 
Sk) sa zhoršil cca o 2,4% HDP;  celkový dovoz rástol rýchlejšie ako vývoz, avšak  akceleroval 
aj celkový obrat.  Rast reálneho vývozu výrobkov a služieb sa medziročne výrazne zrýchlil 
na 18% (zo 9,7% v 1. štvrťroku 2005 a 13,5% za celý rok 2005) a očakávaný nábeh výroby 
najmä v automobilovom priemysle signalizuje vysoký rast celkového exportu pre celý rok 
2006. Rast reálneho dovozu výrobkov a služieb sa v 1.štvrťroku 2006 zrýchlil ešte viac, na 
20,8% (oproti 11,6% v 1. štvrťroku 2005 a 15,5% za celý rok 2005), lebo reflektoval nielen 
vývoj vývozu, ale aj stále akcelerujúci domáci dopyt.  Čo sa týka príspevku služieb do 
celkovej bilancie zahraničného obchodu v stálych cenách, bol tento v roku 2005 pozitívnejší 
ako príspevok bilancie tovarov. Opakovala sa tak situácia z predchádzajúcich rokov 
s výnimkou roku 2003 (ktorý bol veľmi silný v exportoch tovarov) . 
 

                                                      
13 Vážený priemer rastov reálnej mzdy v jednotlivých vybraných sektoroch, pričom ako váhy sú 
použité počty pracujúcich v daných sektoroch. 
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Bilancia tovarov a bilancia služieb v stálych 
cenách roku 1995 podľa metodiky ESA (mil Sk)

 Bilancia tovarov a bilancia služieb v bežných 
cenách podľa metodiky ESA (mil Sk) 
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Vývoj čistého vývozu výrobkov a služieb v bežných cenách (bez očistenia o cenové vplyvy) 
však zaznamenáva zjavnejšie zhoršenie v porovnaní s rokom 2005 – kým v 1. štvrťroku 2005 
bol zaznamenaný deficit cca  3,4 mld. Sk, v 1. štvrťroku 2006 skončila bilancia s deficitom 
viac ako 18,8 mld. Sk. Príčinou rozdielu medzi vývojom v bežných a stálych cenách je 
pretrvávajúci rýchlejší rast cenového deflátora dovozov (také isté reálne množstvo tovarov a 
služieb sa doviezlo za viac peňazí ako pred rokom) ako deflátora vývozov (ceny vývozov 
rastú pomalšie ako dovozov). Znamená to, že oproti predchádzajúcemu roku poklesla 
výhodnosť cenových podmienok zahraničného obchodu (ToT-index klesá - viďpríloha). Pod 
tento fakt sa podpísal najmä pre nás nevýhodný vývoj svetových cien ropy. Nominálny 
vývoj vývozu a dovozu však odrážal celkový vplyv viacerých faktorov - vývoj rozdielnych 
cenových relácií doma a v zahraničí (najmä u dominantných obchodných partnerov), vývoj 
cien energetických surovín (aj okrem spomenutej ropy) a taktiež vplyv výmenného kurzu 
koruny (najmä voči referenčnej mene Euro a následne voči USD).  
 
Vďaka vysokej dynamike exportu a importu v 1. štvrťroku 2006 oproti úrovni rovnakého 
obdobia predchádzajúceho roka stúpla otvorenosť slovenskej ekonomiky na 169,9% HDP 
(podiel celkového obratu na HDP v bežných cenách) a ďaleko predstihla úroveň  spred roka 
(146,8% v 1Q2005); pritom exportná výkonnosť slovenskej ekonomiky sa zvýšila na 82,2% 
(zo 72,9%; podiel exportu tovarov a služieb v b.c. voči HDP) a ešte viac stúpla závislosť 
ekonomiky od dovozu, na 87,3% HDP (zo 73,9%). Úroveň exportnej výkonnosti sa tradične 
držala pod dovoznou náročnosťou a v porovnaní s prvým kvartálom predchádzajúceho roka 
sa dokonca nevýhodnosť relácie mierne prehĺbila.  
 
V januári až apríli 2006 nastalo v porovnaní s rokom 2005 zhoršenie vo vývoji tovarovej 
bilancie, ktorá je určujúcou zložkou pre vývoj celkového čistého exportu SR; deficit sa zvýšil 
z 21,2 mld. Sk na takmer 34 mld. Sk, t.j. cca o 2,2% HDP. Uvedené zhoršenie vo vývoji 
zahraničného obchodu sa neočakávalo v takom rozsahu, jeho miera sa pravdepodobne bude 
v ďalších mesiacoch roka 2006 znižovať. Horší výsledok bilancie je na strane dovozu 
poznačený najmä dvomi faktormi - vývojom svetových cien ropy a ich vplyvu na dovozy 
v triede „palivá a mazivá“ a tiež pretrvávajúcimi vysokými investičnými dovozmi a v menšej 
miere aj tovaru spotrebného charakteru; podiel dopravných zariadení, ich častí 
a príslušenstva na dovoze však klesol z 17,7% v 1Q2005 na  15,4% v 1Q2006. Na strane 
exportu bolo cítiť dozvuky z obnovy v automobilovom priemysle s prechodným výpadkom 
v produkcii a exporte. Celkový export tovarov síce dosahoval najmä počas 1. kvartálu 
mimoriadne vysoké hodnoty, avšak s výnimkou mesiaca marec rástol pomalšie ako import 
(v marci dosiahol jeho medziročný rast rekordných 30,6%). Rast bol podporený najmä 
vývozom spotrebných tovarov, palív a mazív a postupným zregenerovaním dynamiky v 
automobilovom sektore, ktorý by podľa očakávaní mal v priebehu roku 2006 zaznamenať už 
spomínané oživenie. Nasvedčuje tomu i skutočnosť, že aj keď v prvom kvartáli 2006 
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predstavoval podiel exportu dopravných zariadení, ich častí a príslušenstva na celkovom 
exporte ešte len 24,5% (v porovnaní s 26,4% za rovnaké obdobie minulého roku), trend bol 
rastúci - vo februári a marci vzrástol tento podiel oproti januáru o takmer 7,0 p.b.. Export 
spotrebných tovarov bol ťahaný hlavne kovospracujúcim a elektrotechnickým priemyslom.  
 
 

Medziročné indexy importu a exportu tovarov 
a ich mesačnébilancie (v mil. Sk) v roku 2006 

 Vývoz, dovoz a bilancia mot. vozidiel, ich častí  
a príslušenstva (mld. Sk) 
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Platobná bilancia 
 
Relatívne zhoršenie obchodnej bilancie oproti roku 2005 sa prirodzene prejavilo  aj na stave 
bežného účtu, ktorý  podľa údajov NBS skončil v 1. štvrťroku 2006 schodkom vo výške 27,9 
mld. Sk (v rovnakom období minulého roka dosiahol schodok 7,6 mld. Sk). K prehĺbeniu 
deficitu BÚ prispelo tiež výrazné zhoršenie bilancie výnosov a bilancie služieb.  Deficit 
výnosov vzrástol (medziročne cca o 6,0 mld. Sk), pretože zvýšenie platieb dividend priamym 
investorom prevýšilo rast príjmov z rezerv NBS a hrubých príjmov slovenských občanov 
pracujúcich v zahraničí (vplyv nižšie uvedených metodických zmien). Pozitívny vplyv 
bilancie služieb sa znížil, a to i napriek zlepšeniu čistej pozície v dopravných službách 
(vplyvom všeobecného zvýšenia príjmov v doprave). Dôvodom bolo pomerne výrazné 
zníženie kladného salda v cestom ruchu a mierne zhoršenie zápornej bilancie v iných 
službách (znížením príjmov väčšiny zložiek). 
 

Bežný účet PB a jeho zložky (% HDP) 
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Zdroj: NBS,  MF SR 
 
Uvedené pohyby na bežnom účte a v jeho položkách počas 1. kvartálu 2006 oproti počiatku 
roku 2005 boli pravdepodobne ešte ovplyvnené dvoma metodickými zmenami 
(uvádzanými v platnosť začiatkom  roka 2005) týkajúcimi sa zaradenia niektorých položiek 
do bilancie výnosov, resp. bilancie bežných  transferov. Bilancia výnosov bola touto zmenou 
ovplyvnená dvoma protichodne pôsobiacimi metodickými zmenami – 1) na strane platieb: 
zahrnutím platieb reinvestovaného zisku a 2) na strane inkás: zahrnutím hrubých príjmov 
pracovníkov SR pracujúcich v zahraničí namiesto čistých príjmov, čo mierne znižuje 
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negatívny efekt predchádzajúcej zmeny na bilanciu výnosov. Rozdiel  medzi hrubými 
a čistými príjmami, t.j. dane a sociálne príspevky, ktoré sa platia zahraničiu, sú podľa novej 
metodiky vykazované v rámci bežných transferov a zhoršujú ich výslednú bilanciu. 
Metodická zmena vo vykazovaní reinvestovaného zisku síce zhoršuje stav BÚ, ale 
neovplyvňuje celkovú platobnú bilanciu (ako protiváha je vedený aj na finančnom účte); 
súčasne zmena vo vykazovaní príjmov pracujúcich v zahraničí zlepšuje bilanciu výnosov 
a zhoršuje bilanciu bežných transferov, avšak neovplyvňuje celkovú pozíciu bežného účtu. 
Najvýraznejší efekt týchto zmien bol pozorovateľný medzi rokmi 2004 a 2005 a je jasne 
viditeľný aj na grafe položiek bežného účtu platobnej bilancie. 
 
Spomenuté vplyvy v bilancii jednotlivých zložiek bežného účtu sú jasne viditeľné 
v porovnaní s ich vývojom v minulých rokoch a sú uvedené v nasledujúcich grafoch. 
 
 

Vývoj bilancie zložiek bežného účtu platobnej bilancie SR v rokoch 2003 - 2006 (v mil. Sk) 
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Priame zahraničné investície 
 
Saldo priamych zahraničných investícií (majetková účasť a reinvestovaný zisk v SR - ďalej 
PZI) v 1. štvrťroku 2006 dosiahlo 14,34 mld. Sk. Saldo PZI predstavovalo v rovnakom období 
roku 2005 8,6 mld. Sk a teda rok 2006 mal podstatne lepší štart, a to i napriek niektorým 
obmedzeniam (spojeným s predvolebným obdobím) týkajúcich sa najmä predaja pôdy 
zahraničným investorom. Uvedených 14,34 mld. Sk pozostávalo z tvorby reinvestovaného 
zisku vo výške 10,5 mld. Sk a zo zvýšenia majetkovej účasti zahraničných investorov vo 
výške 3,84 mld. Sk.  
 
Čo sa týka štruktúry PZI v roku 2005 (posledné oficiálne informácie), v podnikovej sfére 
predstavovalo zvýšenie majetkovej účasti a reinvestovaný zisk takmer 20,13 mld. Sk, v 
bankovej sfére dosiahla bilancia takmer nulovú hodnotu. Najväčšími investormi na 
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Slovensku v roku 2005 boli: Kórejská republika (31,2%), Nemecko (30,1%), Česká republika 
(7,9%), Švajčiarsko (7,6%) a Rakúsko (7,5%). Najviac sa investovalo v Bratislavskom 
(38,8%), Žilinskom (34,7%) a Trenčianskom kraji (14,2%). Z pohľadu odvetví podstatný 
podiel PZI smeroval do priemyselnej výroby (50,2%), a to najmä vďaka realizovaným 
investíciam v automobilovom sektore, dôležité boli aj odvetvia veľko-, maloobchod a oprava 
vozidiel (19,6%) a finančné sprostredkovanie (17,6%).  
 
Zahraničná zadlženosť 
 
Celkový hrubý zahraničný dlh dosiahol k 31.3.2006 28,53 mld. USD a v pomere k HDP 
zostal relatívne na rovnakej úrovni ako v poslednom kvartáli 2005, kedy dosahoval cca 59% 
HDP (pri hodnote 26,9 mld. USD; k 31.12.2004 činil 23,8 mld. USD, t.j. cca 53,6% HDP). 
Celkový krátkodobý hrubý zahraničný dlh klesol oproti stavu z 31.12.2005 približne o 0,7 
mld. USD, pričom dlhodobý vzrástol o 2,3 mld. USD. Pokles krátkodobého zahraničného 
dlhu bol takmer výhradne ovplyvnený  znížením dlhu komerčných bánk prostredníctvom 
hotovostného dlhu a vkladov, ktoré bolo kompenzované miernym zvýšením krátkodobej 
zadĺženosti podnikateľských subjektov. Pod zvýšenie dlhodobého zahraničného dlhu sa 
podpísal nárast záväzkov vlády emitovaním dlhopisov (vo výške cca 1,2 mld. USD), taktiež 
dlhodobé záväzky vkladov komerčných bánk (vzrástli o 0,30 mld. USD) a podnikateľských 
subjektov (nárast o cca 0,75 mld. USD). Stav celkových krátkodobých zahraničných záväzkov 
SR dosiahol 50,6% z celkového hrubého dlhu, t.j. veľmi mierne prevyšoval stav dlhodobých 
záväzkov. 
 
Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol ku koncu marca cca 
5300 USD, medzikvartálne sa tak  zvýšil zhruba o 300 USD na obyvateľa.  
 
Vhodnejším kritériom na určenie medzinárodnej pozície krajiny je však  čistá zahraničná 
zadlženosť, ktorú získame odpočítaním zahraničných aktív od hrubej zahraničnej 
zadlženosti. Aktíva dosiahli k 31.3.2006 objem 27,15 mld. USD, čo znamená, že čistá 
zahraničná zadlženosť predstavovala 1,38 mld. USD (od 31.12.2005 poklesla o 0,07 mld. 
USD) a pre vývoj makroekonomickej stability SR nepredstavuje žiadne riziko. 
 

Vývoj zahraničnej zadlženosti SR (v mil. USD) 
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I.3.2. Trh práce 
 
Na trhu práce pretrvával v prvom štvrťroku 2006 pozitívny trend dosiahnutý 
v predchádzajúcom roku 2005. Obyvatelia čoraz viac môžu pociťovať vplyv reforiem, ktoré 
z viacerých hľadísk vytvorili výhodné podnikateľské prostredie a zreformovali trh práce, 
čím podporili vznik nových pracovných miest a rast priemerných miezd. Rast zamestnanosti 
dosiahol najvyššiu úroveň od roku 1997, pričom rast pretrváva od tretieho štvrťroku 2004. 
Zároveň bol dosiahnutý výrazný pokles miery nezamestnanosti; klesajúci trend sa drží od 
štvrtého štvrťroku 2004 a ukazovatele predstavujú sedemročné minimum. Analýza sezónne 
očistených údajov, ako aj vývoj posledných mesačných ukazovateľov, potvrdzujú trend 
z prvého kvartálu a vysielajú dobrý signál pre celý rok 2006. 
 
Počet pracujúcich v 1. štvrťroku 2006 podľa medzinárodnej metodiky výberového 
zisťovania pracovných síl (VZPS) medziročne vzrástol o 3,7 % na 2 257,5 tisíc osôb. Z toho 
počet zamestnancov vzrástol o 3,8% na 1 961,2 tisíc osôb, čím k celkovému rastu prispel 3,3 
percentuálnymi bodmi (p.b.). Naďalej sa zvyšuje počet zamestnancov v súkromnom sektore 
(príspevok k rastu 5,8 p.b.) a klesá počet zamestnancov vo verejnom sektore (príspevok 
k rastu –2,5 p.b.). Rast počtu podnikateľov oproti predchádzajúcim rokom sa spomalil, 
vzrástol o 2,8% na 287,4 tisíc, a to vďaka rastu počtu podnikateľov bez zamestnancov, ktorí 
prispeli 0,4 p. b. k celkovému rastu. 
 

Príspevky k celkovému rastu zamestnanosti  Medziročný rast počtu podnikateľov 
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
Výraznejšie klesol počet nezamestnaných, a to o 14,3% na 395,8 tisíc osôb. Priemerná miera 
nezamestnanosti (podiel počtu nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve) sa 
znížila medziročne o 2,6 percentného bodu na úroveň 14,9%, čo je odrazom výrazného 
poklesu počtu nezamestnaných a predstavuje najnižšiu mieru nezamestnanosti od roku 
1999. Podľa druhej metodiky – podľa disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných - 
sa počet nezamestnaných znížil o 11,9% a evidovaná miera nezamestnanosti (z 
disponibilného počtu nezamestnaných) tak poklesla medziročne o 1,4 percentných bodov na 
úroveň 11,6%. 
 
Najväčší rast zamestnanosti zaznamenali v odvetví hotely a reštaurácie (16,9%) a v odvetví 
stavebníctva (11,7%). Nezamestnanosť najviac znižovali osoby, ktoré naposledy pracovali 
v ostatných spoločenských službách (- 13,6 tisíc osôb) a v priemyselnej výrobe (- 13,3 tisíc 
osôb).  
 
 
 
 
 
 

 19



Zamestnanosť (sezónne očistený 
medzikvartálny anualizovaný rast v %)  
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 
 
Pohľad na sezónne očistené „anualizované“ 14 porovnania indikuje, že nasledujúce obdobia 
môžu rastúci trend z 1. štvrťroku trošku spomaliť. Priemerný rast zamestnanosti v roku 
2006 môže byť za týchto predpokladov približne na úrovni 2,5%. Tieto očakávania sú 
podporené aj vývojom zamestnanosti sledovanej mesačne za vybrané odvetvia, kde celková 
zamestnanosť za prvý štvrťrok medziročne vzrástla o 3,4%, pričom čísla za druhý štvrťrok 
indikujú miernejší  rast na úrovni 2,2%.  
 
 
 

Miera nezamestnanosti (disponibilní, %)  Ekonomická aktivita podľa VZPS (tis.) 
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
 

 
Berúc do úvahy rastúci vývoj zamestnanosti, klesajúcu tendenciu nezamestnanosti a 
postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, aktualizovaná predikcia miery 
nezamestnanosti na rok 2006 (podľa VZPS) je na úrovni 14,5%.  
 
Mzdy 
 
Priemerná nominálna mesačná mzda pracovníka v národnom hospodárstve (NH) v 1. 
štvrťroku 2006 vzrástla o 7,5%, a tak dosiahla hodnotu 17 223 Sk. Tempo rastu nominálnej 
mzdy bolo podstatne rýchlejšie ako rast spotrebiteľských cien, a tak došlo k rastu reálnych 
miezd o 3,1%.  
 
 

                                                      
14 anualizovaný rast vyjadruje, aký by bol medziročný rast, keby aj v ďalších štvrťrokoch bol taký istý 
medzikvartálny rast ako v danom kvartáli; vzorec: (1+rast)4  
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 Priemerná mesačná mzda zamestnanca za NH 
 2005 2006 

 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 

Nominálna mzda v Sk 16 022 16 737 16 816 19 466 17 233 
Medziročný rast nominálnej mzdy v % 10,2 8,2 9,9 8,4 7,5 
Medziročný rast spotrebiteľských cien v % 2,8 2,5 2,1 3,5 4,3 
Reálny rast miezd v NH v % 7,2 5,6 7,6 4,7 3,1 

Zdroj: ŠÚ SR 
 

Mzdy sa najrýchlejšie zvyšovali vo finančnom sprostredkovaní, kde dosiahli nominálny rast 
17,8% a v poľnohospodárstve a školstve, kde stúpli zhodne o 10,6%. Najpomalšie rástli mzdy 
v priemyselnej výrobe (rast 1,7%)15 v dôsledku čoho sa zmiernil rast miezd v priemysle na 
2,4%. Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu si naďalej udržuje finančné 
sprostredkovanie, a to na úrovni 40 207 Sk. Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v ostatných 
spoločenských službách (12 490 Sk) a v hoteloch a reštauráciách (12 762 Sk, kde však existuje 
aj neoficiálna zložka mzdy) 16. 
 
 

Rast mzdy v NH  (ročný rast, %) 
Rast nominálnej mzdy vo vybraných odvetviach   
(ročný rast, %) 
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
Posledný vývoj miezd vo vybraných odvetviach (za máj 2006) potvrdzuje, že ťažisko rastu 
miezd sa nachádza v odvetví priemysel, a to v rámci priemyselnej výroby. Kým v apríli 
mzdy v priemysle zaznamenali 6,1%-ný nominálny rast a v ostatných odvetviach 6,2%-ný, 
máj priniesol zvýšenie dynamiky rastu v priemysle na 9%, pričom ostatné odvetvia 
zaznamenali 7,3%-ný rast. Zdá sa teda, že rast miezd v priemyselnej výrobe je opäť 
významným ťahúňom miezd. Rast trendovej zložky celkovej váženej mzdy vo vybraných 
odvetviach (mesačne dostupný indikátor) sa oproti januárovým 6,1% v apríli zvýšil na 6,5% 
a v máji na 6,6%;  predpokladáme, že v ďalšom období sa tento trend udrží, pričom vidíme 
priestor na mierne zlepšenie. 
 
Berúc do úvahy uvedený mesačný vývoj vo vybraných odvetviach a sezónne očistené 
medzikvartálne porovnania, tak priemerná mesačná mzda v NH by mala nominálne vzrásť 
o 7,2%, čo by pri predpokladanej miere inflácie znamenalo cca  2,6%-ný reálny rast. 
 

 
15 Ide o bázický efekt, keďže v 1Q2005 boli v Slovnafte vyplatené jednorazové kompenzácie 
16 V odbore rybolov a chov rýb pracuje veľmi malý počet zamestnancov (len 119 osôb, podľa metodiky ESA 95), 
preto sme sa rozhodli ju nehodnotiť z pohľadu rastu a úrovne miezd. 
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I.3.3. Menové ukazovatele a finančné trhy 
 

Cenový vývoj 
 
V uplynulých mesiacoch roku 2006 rástli spotrebiteľské ceny v úhrne rýchlejšie nielen voči 
roku 2005 ale aj v porovnaní s očakávaniami Ministerstva financií SR; hlavnou príčinou bol 
zvýšený rast cien ropy v poslednom období a následne aj cien energetických surovín. Hneď 
začiatkom roka sa spotrebiteľská inflácia zrýchlila vplyvom tradične realizovaných 
januárových úprav regulovaných cien (tabuľka v prílohe) prinášajúcich najmä ďalší rast cien 
energií (po zvýšení v októbri 2005) 17. Januárový medziročný rast regulovaných cien  sa tak 
zvýšil  na 11,5% (oproti 8,8% v januári 2005), pričom mierne stúpol (0,5 p.b.) aj index jadrovej 
inflácie (vplyv položiek s trhovými cenami, t.j. inflácia očistená od vplyvu položiek 
s regulovanými cenami a vplyvu nepriamych daní – eliminácia daňových úprav).   
Medziročná inflácia sa tak už v januári odchýlila od svojho klesajúceho trendu  z 
predchádzajúcich dvoch rokov a vystúpila na úroveň 4,1%, t.j. o 0,4 percentuálneho bodu 
(p.b.) vyššiu úroveň ako v decembri 2005. Tieto tlaky sa ešte v nasledujúcom období 
zintenzívnili v dôsledku ďalšieho rastu cien pohonných hmôt, ktoré sa rýchlejšie 
prispôsobujú situácii na medzinárodných trhoch s ropou a ropnými produktmi. Za prvých 6 
mesiacov tak celková priemerná ročná miera inflácie dosiahla 4,5%.  Existujú však dôvody, 
na základe ktorých možno očakávať, že  by sa inflácia na maloobchodnom trhu tovarov 
a služieb (medziročná zmena) mala spomaliť v druhej polovici roka; ceny plynu a tepelnej 
energie sa totiž zvyšovali ešte v poslednom štvrťroku 2005, a tak sa prejaví tzv. bázický efekt. 
Do akej miery sa inflácia spomalí, bude závisieť najmä od ďalšieho vývoja cien energií 
v roku 2006.        
 

Vývoj inflácie  Štruktúra jadrovej inflácie 
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Zdroj: ŠÚ SR   Zdroj: NBS, ŠÚ SR 

 
Príčinou zrýchľovania inflácie v SR sú teda tradične nákladové efekty. V dôsledku rastu 
svetových cien ropy a ďalších komodít (napr. zemného plynu), ktorých vývoj je vzájomne 
previazaný, sa zvyšujú náklady výrobcom a dodávateľom energií, čo sa následne premieta aj 
v ich cenách pre ostatných výrobcov a domácnosti. Ak však tento vývoj pretrvá v dlhšom 
horizonte, hrozí riziko, že sa inflačné tlaky prenesú aj do cien ďalších tovarov a služieb.  
Tieto sekundárne nákladové efekty sa v súčasnosti zatiaľ výraznejšie neprejavujú. Keďže 
existuje riziko, že by sa v budúcnosti mohli zintenzívniť, NBS svojou menovou politikou 
v predstihu zabraňuje potenciálnym inflačným tlakom, keď pristúpila k zvyšovaniu 
úrokových sadzieb.     
 

                                                      
17 Vyšší cenový nárast medzi januárom 2006 a decembrom 2005 sa prejavil (v rámci hlavnej 
klasifikácie COICOP na 12 odborov účelu spotreby)  v odboroch: bývanie, voda, elektrina, plyn a iné 
palivá (5%); zdravotníctvo (6,4%). 
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Z podrobnejšej štruktúry jadrovej inflácie, ktorá abstrahuje od vplyvu regulovaných cien 
a zmien nepriamych daní, možno vidieť, že spotrebiteľskú infláciu ťahajú aj ceny služieb, 
najmä v oblasti bývania (s najväčším podielom vo výdavkoch priemernej domácnosti). Ide 
najmä o výdavky na bývanie v rodinnom dome a fond opráv. Prekvapením boli aj zmeny 
v cenách niektorých ďalších služieb v oblasti rekreácie a poisťovníctva. Z týchto dôvodov 
trhové služby  18 prevýšili očakávania ministerstva, NBS aj referenčných bánk.  
Na druhej strane vývoj cien potravín a obchodovateľných tovarov 19  zatiaľ tlmí mieru 
inflácie. Na trhu týchto tovarov výrazne prevláda konkurencia, ktorá limituje rast  cien, a 
preto patrí k dôležitým stabilizátorom cenového vývoja.  
 
V cenách obchodovateľných tovarov  bez pohonných hmôt sa významne premieta aj 
výmenný kurz koruny. Vďaka doteraz pretrvávajúcemu apreciačnému trendu koruny sa 
ceny týchto tovarov vyvíjajú priaznivo a ich deflácia, teda pokles,  je nezanedbateľným 
protiinflačným faktorom. 
 

Vplyv výmenného kurzu na spotrebiteľské ceny     Výrobné a maloobchodné ceny potravín 
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Poznámka: Zmeny k novembru 2001  Zdroj: ŠÚ SR   Zdroj: NBS, ŠÚ SR 

 
Na rozdiel od obchodovateľných tovarov sa už v prípade potravín prejavuje v roku 2006  
mierny rast cien. Do určitej miery je to spôsobené aj  bázickým efektom, nakoľko ceny 
potravín v minulom roku prevažne klesali. U výrobcov potravinárskeho tovaru vývoj  cien 
zatiaľ jednoznačne nepreukazuje vplyv rastu nákladov na energie a pohonné hmoty. 
Výrobné ceny potravín sú ešte stále nižšie než v rovnakom období minulého roka. Ukazuje 
sa, že nákladový efekt sa  môže skôr premietať na strane maloobchodných predajcov.  Mieru 
pôsobenia tohto efektu jasnejšie ukáže vývoj v nasledujúcich mesiacoch. 
 

                                                      
18 Do skupiny trhových služieb patria všetky služby spotrebného koša pre výpočet cenovej hladiny a 
inflácie, ktorých cena sa mení len na základe zmien na strane dopytu a ponuky a teda nie je 
regulovaná administratívnymi opatreniami žiadnej inštitúcie verejného sektora. Zároveň ide o služby,   
na ktoré domácnosti v priemere najviac vynakladajú svoje výdavky, v dôsledku čoho sú zaradené do 
spotrebného koša.     
19 Podobne ako v prípade trhových služieb sa pod obchodovateľnými tovarmi rozumejú všetky tovary 

okrem potravín, ktorých cena sa mení na základe podmienok na trhu, t.j. dopytu a ponuky a nie je 
administratívnym spôsobom regulovaná. Taktiež ide o tovary, ktoré sú zastúpené v spotrebnom 
koši pre výpočet cenovej hladiny a inflácie. 
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Z hľadiska posudzovania dopytových tlakov, 
je smerodajný vývoj spotrebiteľských cien len 
v skupine obchodovateľných tovarov bez 
pohonných hmôt a trhových služieb. V tomto 
prípade už ide o tzv. čistú infláciu (jadrová bez 
potravín) bez vplyvu cien pohonných hmôt, 
ktorých vývoj je ovplyvnený predovšetkým 
cenami ropy a ropných produktov a nie 
vývojom dopytu po pohonných hmotách na 
slovenskom trhu.  
Podobne ako celková inflácia aj čistá inflácia 
bez PH sa v prvom polroku 2006 zrýchlila. 
Príčinou sú však už spomínané ceny služieb, 

najmä ich výraznejší rast v niektorých oblastiach. Nakoľko ide o skokové zmeny, nemožno 
v súčasnosti jednoznačne rozlíšiť, či ich cenový rast je dopytového alebo nákladového 
charakteru. Jedine pri raste cien služieb spojených  s bývaním sa možno viac prikloniť k 
sekundárnym nákladovým efektom cien energií.  

Inflácia bez vplyvu cien potravín 
a administratívnych úprav 
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Zdroj: NBS 

Ako sme sa už zmienili, na základe uplynulého vývoja spotrebiteľských cien a jeho faktorov 
očakávame, že inflácia nebude v druhom polroku pokračovať v trende ďalšieho postupného 
zrýchľovania. Tlak na vyššiu infláciu môže ešte vyvolať rast cien cigariet v dôsledku 
zvýšenej spotrebnej dane z úvodu roka. Stále však zostáva otázne, či a v akej miere sa zmena 
daňovej sadzby prejaví v konečných cenách pre spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by sa 
priemerná ročná miera inflácie nemala zvýšiť o viac ako 0,1 percentuálneho bodu,  a tak by 
dosiahla 4,5%. K jej vážnejším rizikám patrí budúci vývoj cien pohonných hmôt a energií 
a ich sekundárne efekty, ktoré sa už vzhľadom na dlho pretrvávajúci trend rastu cien ropy 
môžu výraznejšie spustiť s väčším alebo menším oneskorením. Na strane dopytu bude 
naďalej rozhodujúci vývoj miezd v porovnaní s vývojom produktivity práce.   Podľa 
doterajšieho vývoja v roku 2006 sa    neočakáva zopakovanie situácie z roku 2005; ukazuje sa, 
že reálny rast priemernej mzdy nebude prevyšovať rast produktivity práce a zmierni sa tiež 
reálny rast konečnej spotreby, ktorý bude ovplyvnený okrem iného aj vyššími úrokovými 
sadzbami.            
 
Devízový trh a úrokové sadzby 
 

Podobne ako v minulosti aj v roku 2006 je vývoj úrokových sadzieb previazaný s 
výkonom menovej politiky centrálnej banky, ktorý vychádza z  aktuálneho a očakávaného 
vývoja inflácie a ďalších relevantných makroekonomických indikátorov. Práve v súvislosti 
s vývojom inflácie pristúpila v tomto roku NBS k zvyšovaniu úrokových sadzieb dvakrát po 
50 bázických bodov (marec a máj), čo sa následne promptne premietlo do krátkodobých 
sadzieb peňažného trhu, ktoré zachytáva výnosová krivka s nulovým kupónom na svojom 
začiatku20. Zmenou úrokových sadzieb NBS sa totiž krátky koniec výnosovej krivky 
s nulovým kupónom posúva v smere podľa toho, či sa sadzby zvyšujú alebo znižujú. 
Skutočnosť, že sa začiatok výnosovej krivky s nulovým kupónom posunul z úrovne 3,0% 
p.a. na 4,0% p.a., tak zodpovedá tohtoročným zmenám v menovej politike. Tie budú naďalej  
ovplyvňovať vývoj predovšetkým krátkodobých úrokových sadzieb podľa toho, ako sa  
bude vyvíjať inflácia spolu s výmenným kurzom koruny a taktiež všetky faktory, od ktorých 
závisia. Pre najbližší vývoj tak bude smerodajné narastanie sekundárnych efektov 
regulovaných cien či prípadné signály vážneho zrýchlenia dopytom ťahanej inflácie. 

 

                                                      
20 Ide o tzv. krátky koniec výnosovej krivky , čiže časť krivky zobrazujúcu výšku krátkodobých 

úrokových sadzieb v danom konkrétnom čase, t.j. výnosy splatné  v období do 1 roka. 
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Z forwardovej krivky, ktorú dostaneme úpravou výnosovej krivky s nulovým 
kupónom, možno vyčítať, aký sa v danom konkrétnom čase očakáva na finančných trhoch 
budúci vývoj úrokových sadzieb s veľmi krátkou dobou do splatnosti. Z nej vyplýva, že trhy 
v súčasnosti ešte očakávajú nárast krátkodobých sadzieb dokonca tohto roka, a to v rozsahu 
100 bázických bodov (t.j. 1 percentuálny bod)21. Znamená to, že ku koncu roka by sa 
krátkodobé sadzby pohybovali v okolí 5,0% p.a..   

 
Vývoj úrokových sadzieb  Výnosová krivka s nulovým kupónom 
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Úrokové sadzby na dlhom konci výnosovej krivky sa v súčasnosti pohybujú na 

úrovniach,  ktoré odrážajú hlavne pocit neistoty na finančných trhoch v súvislosti s budúcim 
vývojom ekonomiky a reálnym termínom prijatia eura.  Táto skutočnosť  si už vyžiadala 
náhle zvýšenie rizikovej prirážky na dlhodobých vládnych dlhopisoch denominovaných 
v slovenských korunách a následne ich výnosov do splatnosti o cca 1 percentuálny bod.  
Referenčné úrokové sadzby s približne 10 ročnou dobou do splatnosti sa tak v priebehu roka 
posunuli z 3,6% p.a. na úroveň 5,4 - 5,6% p.a.. Pre sadzby na dlhom konci výnosovej krivky 
je však smerodajný aj ich vývoj v Eurozóne. Predpokladáme, že v budúcnosti bude 
prevažovať tento vplyv, samozrejme pod podmienkou, že na finančných trhoch budú 
prevládať  priaznivé očakávania o vývoji ekonomiky. Tým by sa dlhodobé sadzby udržali 
pod referenčnou úrovňou Maastrichtského kritéria. 
 

Slovenská mena sa za prvých šesť mesiacov 
tohto roka pohybovala prevažne pod úrovňou 
centrálnej parity vo výške 38,455 SKK/EUR, 
pričom viackrát dosiahla historicky najnižšie 
úrovne. Koruna sa k spoločnej európskej mene 
zhodnotila najvyššie na začiatku marca, kedy 
vstúpila do platnosti prvýkrát v tomto roku 
zvýšená sadzba NBS pre dvojtýždňové 
sterilizačné repotendre na úrovni 3,5% p.a.. 
Potvrdili sa očakávania na finančných trhoch, 
že NBS bude reagovať na vývoj inflácie 
zmenou menovej politiky a snažiť sa 
eliminovať riziká plnenia Maastrichtského 

kritéria pre cenovú stabilitu, čo bolo impulzom pre dlhé korunové pozície22.  S priaznivým 
výhľadom vývoja ekonomiky a s vyššími úrokovými sadzbami sa slovenská mena stala ešte 
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Vývoj výmenného kurzu koruny v ERM II 

                                                      
21 Forwardová krivka sa v júli 2006 takmer zhoduje s výnosovou krivkou s nulovým kupónom.  
22 Dlhá pozícia je odborný termín pre nákupné operácie na finančných trhoch ; dlhá  korunová pozícia 
znamená nákupy slovenskej koruny na devízovom trhu.    
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viac atraktívnou pre finančných investorov, čo sa nepochybne podpísalo pod apreciačné 
tlaky, ktoré sa vzápätí rýchlo dostavili. S približujúcim sa dátumom parlamentných volieb sa 
dostavila na trhoch neistota, týkajúca sa budúceho ekonomického vývoja na  Slovensku. 
Zmiešané nálady síce priniesli už skôr realizované voľby v regióne, avšak situácia sa na 
finančných trhoch vyhrotila za posledný mesiac. Koruna sa pod vplyvom zvýšených 
výpredajov posunula nad úroveň centrálnej parity, od ktorej sa niekoľkokrát vzdialila až 
natoľko, že NBS sa rozhodla vstúpiť na devízový trh a intervenovať v prospech slovenskej 
meny tak, aby sa kurz koruny vrátil pod úroveň centrálnej parity. Medzi príčinami nedôvery 
voči slovenskej korune dominuje riziko naplnenia záväzku prijať spoločnú európsku menu 
v roku 2009, ktoré citlivo vnímajú mnohí investori. Preto budú pre najbližší vývoj 
devízového trhu na Slovensku rozhodujúce všetky okolnosti, ktoré budú výraznejšie 
naznačovať, že ekonomika sa ďalej približuje k prioritnému cieľu prijať euro v roku 2009.                    
 

Vývoj výmenného kurzu koruny  
Medziročné zmeny nominálneho a reálneho 
kurzu SKK/EUR 
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  Poznámka: RER a NER označujú reálny a nominálny výmenný kurz 

Zdroj: Reuters  Zdroj: Eurostat, Reuters a MF SR
 
Dôležitým indikátorom vývoja slovenskej meny je aj reálny výmenný kurz, ktorý  na rozdiel 
od nominálneho kurzu zohľadňuje aj cenový vývoj v domácej ekonomike a v zahraničí, t.j. 
tzv. inflačný diferenciál, rozdiel medzi infláciou  spotrebiteľskou alebo v oblasti cien 
výrobcov doma a v zahraničí23.  Znamená to, že v závislosti od použitého cenového indexu 
existuje viacero ukazovateľov a hodnôt reálneho výmenného kurzu. K najsledovanejším 
patrí reálny kurz na báze spotrebiteľskej inflácie (RER_CPI), inflácie v sektore priemyselných 
výrobcov (RER_PPI) a detailnejšie podľa inflácie v sektore produktov priemyselnej výroby 
(RER_PPI mnf). Ich vývoj vypovedá o tom, ako sa mení cenová konkurencieschopnosť 
vyvážaného tovaru na zahraničných trhoch tovarov a služieb.  
 
Z hľadiska vývoja v dlhodobom horizonte (počnúc rokom 2000)  sa slovenská mena 
v porovnaní so svojim vývojom v predchádzajúcich rokoch reálne zhodnocuje predovšetkým 
pod vplyvom vyššieho rastu cenovej hladiny v SR ako v zahraničí, ale aj vplyvom vývoja 
nominálneho kurzu v niektorých obdobiach. V tomto roku však zreteľne dominuje vplyv 
zrýchlenej inflácie spotrebiteľov a výrobcov.  Tým, že sa v SR rast cien zrýchlil výraznejšie 
ako v zahraničí, sa konkurenčná schopnosť slovenských exportérov prostredníctvom cien 
viac znížila. Samozrejme nemusí sa to premietať na strane exportov zo SR, nakoľko pri 

                                                      
23 V našom prípade sa pri výpočtoch reálnych kurzov aproximuje zahraničie  6 krajinami, do ktorých 
smeruje podstatná väčšina exportov zo Slovenska. Medzi tieto krajiny patrí Nemecko, Česká 
republika, Taliansko, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko, pričom pre výpočet cenovej hladiny súhrnnej vo 
všetkých týchto krajinách slúži vážený aritmetický priemer, kde ako váhy vystupujú podiely exportu 
do danej krajiny na exportoch do všetkých týchto 6 krajín a cenové hladiny sú vyjadrené cenovými 
indexmi k roku 1995 pre jednotlivé krajiny.        
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presadzovaní sa na zahraničných trhoch sa v značnej miere prikladá dôraz necenovým 
vlastnostiam exportovaného tovaru či služby. Rast necenovej konkurencieschopnosti 
a inovatívnych prevádzkových procesov eliminuje potenciálne negatívne cenové vplyvy 
apreciácie koruny na zahraničný obchod SR. Na druhej strane v exportoch SR prevažujú 
vývozy produktov priemyselnej výroby, preto má RER_PPI mnf lepšiu vypovedateľnú 
schopnosť. Z hľadiska tohto indikátora sa koruna voči euru reálne zhodnocuje tempom 
nižším ako 3,0%. Ceny produktov priemyselnej výroby sú v dlhodobom horizonte 
stabilnejšie a neprechádzajú takými výkyvmi ako spotrebiteľské ceny či ceny všetkých 
priemyselných výrobcov, kde zvýšenú volatilitu vyvolávajú ceny energií či zemného plynu. 
Očakávame, že súčasný vývoj cien produktov priemyselnej výroby bude v tomto roku 
pokračovať v pomerne stabilnom trende a nebude zvyšovať tlaky na reálnu apreciáciu 
koruny, pokiaľ sa rast cien pohonných hmôt a energií nezačne vo výraznom rozsahu 
presadzovať v cenách rozhodujúcich odvetví s produkciou priemyselnej výroby.  
 
 
Trh dlhopisov 
 
Obchodovanie na trhu dlhopisov sa aj v roku 2006 nieslo predovšetkým v súlade s vývojom 
na medzibankovom trhu depozít a devízovom trhu, ktorý v oboch prípadoch korešponduje 
s výkonom menovej politiky NBS a očakávaniami o budúcom smerovaní ekonomiky SR. 
Ako už bolo spomenuté, finančné trhy vnímajú záväzok prijatia eura podľa doteraz 
predpokladaného termínu v januári 2009 s veľkou mierou neistoty, čo sa priamo a promptne 
premieta nielen vo vývoji výmenného kurzu koruny, ale aj na trhu štátnych dlhopisov. 
Výsledkom je, že v súčasnosti sa výnosy do splatnosti dlhopisov splatných v strednodobom 
až dlhodobom horizonte pohybujú na úrovniach o približne 1 percentuálny bod vyšších ako 
pred dvoma mesiacmi. Nárast rizikovej prirážky u štátnych dlhopisov denominovaných 
v korunách sa preniesol aj na ich primárny trh24, kde predaj emisií Ministerstva financií SR 
určených na financovanie deficitu verejných financií a splatného štátneho dlhu vykonáva 
ARDAL (Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity). Avšak, vzhľadom na priaznivý vývoj 
rozpočtu verejných financií v poslednom období nebola agentúra nútená akceptovať vysoké 
výnosy; vo viacerých tohtoročných aukciách štátnych dlhopisov úplne odmietla dopyt, 
s ktorým prichádzali  investori. V prvom polroku 2006 sa tak zrealizovali emisie len v objeme 
22,5 mld. SKK oproti minuloročným 36,6 mld. SKK, pričom takmer 10 mld. SKK sa 
akceptovalo v emisii dlhopisov s pohyblivým kupónom a pôvodnou 5 ročnou dobou do 
splatnosti, aby sa už uzavrela emisia otvorená ešte v roku 2004.  Okrem toho sa pri výnose 
do splatnosti 4,6% p.a. a  v objeme približne 5,5 mld. SKK otvorila nová emisia 20 ročných 
dlhopisov.  
 
Ešte vyššie výnosy dlhopisov teda môže priniesť zvyšovanie sadzieb NBS a hlavne ďalší 
nárast rizikovej prirážky. Naopak, jej prípadný pokles vyplývajúci z priaznivejších 
očakávaní by výnosy prechodne vrátil k nižším úrovniam. V tom prípade by sa 
rozhodujúcim faktorom pre obchodovanie na slovenskom trhu dlhopisov stal vývoj štátnych 
dlhopisov v Eurozóne, ktorých výnosy sa postupne v roku 2006 zvyšujú. Situáciu na 
primárnom trhu by mohla negatívne ovplyvniť aj potreba nových väčších finančných 
zdrojov na krytie schodku verejných financií  .      
 
 
 

                                                      
24 V teórii finančných trhov sa rozlišujú primárne a sekundárne trhy. Kým na primárnych trhoch 
dlhopisov sa obchody realizujú s novo emitovanými dlhopismi medzi emitentmi a prvými investormi, 
na sekundárnych trhoch prebieha obchodovanie medzi investormi navzájom, teda vlastníkmi 
dlhopisov na strane ponuky a potenciálnymi záujemcami na strane dopytu. 

 27



I.4. Aktualizácia makroekonomických prognóz  
 
Na základe posledného vývoja ekonomiky SR a predpokladov o zmenách vonkajšieho 
a vnútorného prostredia uskutočnilo MF SR pravidelnú aktualizáciu svojich prognóz. 
Revízia jednoznačne potvrdzuje doterajšie očakávania o pozitívnom smerovaní v hlavných 
oblastiach ekonomiky SR - slovenská ekonomika bude aj v roku 2006 rásť relatívne 
vysokým tempom a na udržateľnom základe. Aktualizácia prognóz neprináša negatívne 
riziká pre vývoj verejných financií v roku 2006; väčšina indikátorov dôležitých z hľadiska 
vývoja daňových príjmov a obligatórnych výdavkov by sa mohla podľa súčasných 
predpokladov vyvíjať lepšie ako sa uvažovalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2006. 
 
Potvrdzuje sa, že v roku 2006 sa v porovnaní s rokom 2005 opäť výrazne zvýši domáci dopyt 
a k reálnemu rastu ekonomiky začne pozitívne prispievať tiež čistý zahraničný dopyt. Miera 
inflácie bude síce v porovnaní s rokom 2005 a tiež v porovnaní s poslednými predikciami 
vyššia, ale na druhej strane očakávame ďalšie významné zlepšovanie situácie na trhu práce –  
zamestnanosti a nezamestnanosti a nominálnej mzdy, čo prinesie aj zvýšenie životnej úrovne 
obyvateľstva. Deficit bežného účtu bude ešte relatívne vysoký, ale  na udržateľnej úrovni; 
oproti roku 2005 sa zníži viac ako o 2 p.b..  
 
Aktualizácia síce potvrdzuje trendy očakávané pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy na 
rok 2006, avšak oproti predpokladom rozpočtu  sa uskutočnili nasledujúce posuny v 
odhadoch:  

- zlepšujú sa najmä očakávania vývoja nominálneho aj reálneho HDP25, zamestnanosti, 
produktivity práce a nominálnych miezd, miery nezamestnanosti a následne 
celkového domáceho dopytu – hlavne spotrebného charakteru; 

- zlepšili sa aj predikcie zahraničné dopytu a jeho čistého reálneho vplyvu na rast 
HDP; 

- na druhej strane, vplyvom rastu cien ropy sa zhoršil odhad cenových indexov – PPI, 
deflátorov a miery inflácie,  a tým aj reálnej mzdy;  

- napriek lepšiemu odhadu zahraničného obchodu sa oproti predpokladom zhoršuje 
predikcia bežného účtu platobnej bilancie.  

 
 
Konkrétne porovnania aktuálnych odhadov vybraných indikátorov ekonomiky SR pre rok 
2006 (dôležitých pre odhad fiškálnych parametrov)  s pôvodnými predpokladmi  rozpočtu 
a s predchádzajúcou prognózou poskytuje nasledujúca tabuľka:  
 
 

Makroekonomický rámec rozpočtu 2006 verzus aktuálny odhad pre rok 2006 

 Merná 
jednotka 

Rozpočet 
2006 

Odhad  
v januári 

2006 

Aktuálny 
odhad  

jún 2006 

Rozdiel medzi 
prognózami 
jún 2006 a 

rozpočet 2006
Hrubý domáci produkt v bežných cenách mld. Sk 1 531,4 1 574,1 1 623,9 92,5 

HDP, reálny rast % 5,4 5,8 6,6 1,2 

Priemerná ročná miera inflácie  % 2,5 3,5 4,5 2,0 
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
z disponibilného počtu nezamestnaných % 11,6 10,9 10,9 -0,7 

      
Konečná spotreba domácností reálny rast v % 4,5 4,5 5,6 1,1 

                                                      
25 Zlepšenie odhadu nominálneho HDP je výsledkom aj revízie národných účtov uskutočnenej 
v máji 2006 
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 Merná 
jednotka 

Rozpočet 
2006 

Odhad  
v januári 

2006 

Aktuálny 
odhad  

jún 2006 

Rozdiel medzi 
prognózami 
jún 2006 a 

rozpočet 2006
Konečná spotreba verejnej správy reálny rast v % 3,6 3,3 3,3 -0,3 

Tvorba hrubého fixného kapitálu reálny rast v % 8,0 6,5 8,0 0,0 

Vývoz výrobkov a služieb reálny rast v % 11,1 11,7 14,8 3,7 

Dovoz výrobkov a služieb reálny rast v % 11,0 10,7 12,6 1,6 

Obchodná bilancia % z HDP -4,7 -2,9 -4,0  0,7 

Bilancia bežného účtu platobnej bilancie % z HDP -4,7 -4,2 -6,3 -1,6 

Priemerná nominálna mesačná mzda Sk 18 221 18 522 18 518 297 

Priemerná reálna mesačná mzda rast v % 3,9 3,6 2,6 -1,3 
Zamestnanosť (podľa štatistického 
výkazníctva) rast v % 0,9 0,9 2,5 1,6 

Zdroj: MF SR

 
Z porovnania je zrejmé, že sa potvrdzuje významný výsledok júnovej revízie – výrazná 
pozitívna zmena vo vývoji zamestnanosti. V prvom štvrťroku 2006 medziročne vzrástla 
o 2,3%26 a v ďalšom období podľa mesačného vývoja vo vybraných odvetviach 
predpokladáme pretrvávajúci silný rast. Z tohto podnetu sme pristúpili k úprave doterajšej 
predikcie vývoja zamestnanosti v roku 2006 z rastu 0,9% na rast 2,5%. Na druhej strane však 
odhady reálnej mzdy sa postupne posúvali smerom dole z 3,9% na 2,6%. Príčinou je efekt 
rastúcej inflácie, ktorý nedokázal eliminovať ani vyšší odhad rastu nominálnej mzdy. 
Napriek tomu, vyšší odhad rastu zamestnanosti by mal udržať vývoj dôchodkov domácností 
a spolu s klesajúcou mierou úspor zvýšiť spotrebu.  
 
Potvrdzuje sa, že disponibilný evidovaný počet nezamestnaných bude klesať rýchlejšie ako 
sa pôvodne predpokladalo. V súlade s pozitívnymi signálmi a odhadmi v januári sa 
predikcia miery nezamestnanosti na rok 2006 upravila smerom nadol, zo 11,6% na 10,9% 
(podľa disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných). Podľa metodiky VZPS došlo 
k výraznejšej korekcii, odhad sa upravuje z 16,3% na 14,5%, k čomu prispel aj pokles 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva (zamestnaní plus nezamestnaní). 
 
Vývoj v zahraničnom obchode v prvom a v priebehu druhého štvrťroka 2006 signalizuje, že 
obchodná bilancia bude lepšia ako sa očakávalo pri tvorbe rozpočtu, avšak júlová revízia 
nepotvrdzuje tak veľké zlepšenie oproti rozpočtu, ktoré signalizovala januárová aktualizácia. 
Avšak, v dôsledku revidovania rozsahu vplyvu metodologických zmien vo vykazovaní 
bilancie výnosov zavedených v roku 2005 sa oproti predchádzajúcej predikcii predpokladá 
vyššia úroveň deficitu bežného účtu platobnej bilancie. Napriek tomu, oproti deficitu BÚ z 
roku 2005 očakávame zlepšenie o cca 2,3% HDP. Z pohľadu celkového vývoja platobnej 
bilancie nevidíme v tejto oblasti riziko pre ďalší stabilný rast ekonomiky.  
 
Aktuálny odhad reálneho rastu ekonomiky na rok 2006 sa postupe zvyšuje  
z rozpočtovaných 5,4% na 6,6%. Pri odhade sa zohľadnil výrazne lepší vývoj produkcie 
v neautomobilovom priemysle a predpoklad o vyššom príspevku čistého zahraničného 
dopytu. Slovensko si udrží vysoké tempo rastu HDP z dôvodu tých istých faktorov, ktoré sa 
brali do úvahy v októbri 2005, t.j. v čase zostavovania rozpočtu 2006 - globálna ekonomika sa 
bude naďalej oživovať a dôležité je, aby pokračovala konsolidácia verejných financií. 
 
Podobne ako MF SR vidia vývoj ekonomiky na Slovensku aj ďalšie domáce a medzinárodné 

                                                      
26 Podľa štatistického výkazníctva; podľa VZPS vzrástla až o 3,7%. 
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inštitúcie; ich odhady pre rok 2006 sú prezentované v nasledujúcej tabuľke: 
 
Prognózy vybraných inštitúcií na rok 2006 

 Ukazovateľ m.j. Výbor NBS OECD EK MMF MF SR

1 HDP; v bežných cenách mld.Sk 1 594,8 1582,8 - - 1576,5 1623,9
2 HDP; reálny rast % 6,3 6,6 6,3 6,1 6,3 6,6 
3 Konečná spotreba domácností; reálny rast % 5,9 5,4 - - - 5,6 
4 Konečná spotreba domácností; nom. rast % 10,1 9,1 - - - 10,8 
5 Priem. mesačná mzda za hosp.; nom. rast % 7,4 7,8 - 7,3 - 7,2 
6 Priem. mesačná mzda za hosp.; reálny rast % 3,3 3,5 - - - 2,6 
7 Priemerný rast zamestnanosti, VZPS % 1,9 1,4 - 1,2 - 2,5 
8 Priemerný rast zamestnanosti, evid. počet % 1,8 1,4 - - - 2,5 
9 Priemerná miera nezamestnanosti, VZPS % 14,9 15,6 15,4 15,5 - 14,5 
10 Index spotrebiteľských cien; priem. rast % 4,3 4,2 3,6 4,4 3,6 4,5 
11 Index výrobných cien; priemerný rast % 7,3 6,5 - - - 8,6 
12 Bilancia bežného účtu; podiel na HDP % -6,5 -7,1 -9,0 -5,7 -6,4 -6,3 
13 Konečná spotreba verejnej správy; reál. rast % 3,3 3,2 3,3 3,1 - 3,3 
14 Tvorba hrubého fixného kapitálu; reálny rast % 9,7 9,9 9,5 7,9 - 8,0 
15 Export tovarov a služieb; reálny rast % 14,1 12,7 16,6 13,7 - 14,8 
16 Import tovarov a služieb; reálny rast % 13,7 11,3 17,7 11,4 - 12,6 

Zdroj: Výbor pre makroekonomické prognózovanie (priemer 7 inštitúcií); NBS (Strednodobá predikcia P2Q-2006, apríl 2006);
 OECD (Economic Outlook No. 79; máj 2006);  EK (European Commission Spring 2006 Economic Forecasts); MMF ( WEO, apríl 2006); MF SR

 
 

I.5. Hlavné charakteristiky revízie národných účtov ŠÚ SR 
 
Ako už bolo spomenuté na začiatku kapitoly I.3., ŠÚ SR reviduje Národné účty od roku 1995 
a v súčasnosti sú dostupné údaje a odhady za obdobie 2000 – 1Q2006, ktoré ŠÚ SR zverejnil 
v máji 2006.  
 
Revízia obsahovala niekoľko metodologických zmien, celkovo upresňuje nasledujúce zložky: 

- výpočet spotreby fixného kapitálu vo všetkých sektoroch ekonomiky uplatnením 
metódy PIM (metóda permanentnej inventarizácie); 

- alokácia FISIM do užívateľských sektorov; 
- aplikovanie pravidla 50% pri klasifikácii organizácií zaradených do príslušných 

sektorov; 
- zaznamenanie finančného lízingu podľa pravidiel ESA 95; 
- zaznamenanie zušľachťovacieho styku v zahraničnom obchode; 
- spresnenie odhadov produkcie bytových služieb (imputované nájomné); 
- oprava údajov finančného sektora získaním nových podkladov z príslušných 

inštitúcií.  
 
Zo zmien realizovaných a prezentovaných v máji sú pre účely makroekonomických 
a fiškálnych prognóz obzvlášť dôležité dve; prvou je zmena bázického roku z roku 1995 na 
2000 a ďalšou významnou zmenou je alokácia položky FISIM (nepriamo meraných služieb 
finančného sprostredkovania) do spotreby domácností a vlády. Pred tým bola táto položka 
vedená v medzispotrebe, a teda podhodnocovala nominálnu úroveň HDP. Teraz došlo k jej 
priradeniu do spotrebných položiek, čo zvýšilo najmä nominálne hodnoty spotreby 
domácností a vlády. Ostatné zmeny mali za cieľ väčšie zosúladenie s metodikou ESA 
a implementáciu nových metodických postupov z nariadenia EÚ a odporúčaní Eurostatu.   
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Vplyv uvedených zmien na HDP 
 
Revízia priniesla výrazné zvýšenie nominálnych hodnôt pre HDP, spotrebu domácností 
a vlády. Zároveň došlo aj k úpravám deflátorov jednotlivých položiek a k zvýšeniu reálneho 
rastu domáceho dopytu v neprospech zahraničného dopytu. Avšak celkový reálny rast HDP 
bol pre roky 2001-2004 znížený len minimálne. 

 
Rozdiel medzi revidovanými a pôvodnými údajmi 

(rozdiel medzi hodnotami v bežných cenách, v mld. Sk ) 

bežné ceny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

HDP 7,2 10,8 12,8 11,5 29,8 32,3 
Spotreba domácnosti 4,7 6,1 9,8 9,4 15,7 23,4 
Spotreba vláda 3,0 5,8 4,6 9,5 13,0 1,7 
investície 0,0 0,0 0,0 -5,6 -0,1 5,9 
zmena zásob -0,1 -1,1 0,1 -1,4 3,6 0,9 
čisté exporty -0,4 -0,1 -1,8 -4,7 -1,3 -2,6 
Štatistická diskrepancia 0,0 0,0 0,0 4,1 -3,7 1,4 

Zdroj: MF SR, ŠÚ SR 

 
 

Rozdiel medzi revidovanými a pôvodnými údajmi 

(rozdiel v mierach rastu v stálych cenách, v percentných bodoch ) 
 2001 2002 2003 2004 2005 

HDP -0,6% -0,5% -0,3% -0,1% 0,1% 
Spotreba domácnosti 0,5% -0,3% 0,9% 0,3% 1,4% 
Spotreba vláda 0,6% 0,3% 1,2% 1,0% -1,5% 
Investície -1,0% 0,9% -0,8% 2,5% 1,4% 
Príspevok ZO k rastu -1,3% -0,2% -1,0% -0,1% -1,9% 
Štatistická diskrepancia 0,0 0,0 -0,3 -8,1 -0,3 

Zdroj: MF SR, ŠÚ SR 
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II. VÝVOJ VEREJNÝCH FINANCIÍ 

Cieľom vlády pre rok 2006 je udržať deficit verejných financií (bez vplyvu II. piliera 
dôchodkovej reformy) do úrovne 2,9 % HDP. 
  
Na základe v súčasnosti dostupných informácií sa predpokladá, že štátny rozpočet skončí v 
roku 2006 s výsledkom o 7,7 mld. Sk lepším ako bolo rozpočtované. Z jednotlivých zložiek 
verejných financií prispeje k zníženiu deficitu verejnej správy ešte posilnenie štátnych 
finančných aktív v sume 2,0 mld.Sk a zlepšenie hospodárenia Sociálnej poisťovne vo výške  
0,4 mld.Sk. Naopak, k zhoršeniu deficitu prispeje najviac pohyb na mimorozpočtových 
účtoch v sume 1,0 mld.Sk a hospodárenie obcí a VÚC v sume 0,8 mld.Sk.  
 
Predpokladá sa, že tieto faktory budú viesť k zníženiu deficitu verejnej správy na tento rok 
o 8,3 mld.Sk, na úroveň 2,2% HDP. V čase prípravy tohto materiálu nebolo možné 
zapracovať vplyv opatrení novej vlády, ktoré môžu zvýšiť alebo naopak znížiť koncoročný 
schodok verejnej správy. 
 

Aktuálny odhad salda verejnej správy v roku 2006, ESA 95 

  mld. Sk v % HDP 

Schodok VS po schválení jednotlivých rozpočtov 44,4 2,9 

Štátny rozpočet 7,7  

Mimorozpočtové účty a ŠFA 1,0  

Sociálna poisťovňa 0,4  

Obce a VÚC -0,8  

Aktuálny odhad schodku VS 36,1 2,2 

       z toho: zlepšenie deficitu vplyvom aktualizácie odhadu HDP (v % HDP) 2,7 0,2 
(-) indikuje zvýšenie schodku verejnej správy v metodike ESA 95 Zdroj: MF SR
  
Predbežný odhad deficitu verejnej správy ako podiel na HDP je nižší ako stanovený cieľ 
vlády na rok 2006.  Z hľadiska zdravého vývoja ekonomiky je vhodným scenárom udržať 
deficit verejnej správy minimálne na tejto úrovni, prípadne využiť ďalší priestor na 
konsolidáciu verejných rozpočtov. 
 
Dôvodov pre pokračovanie konsolidácie nad rámec plánu vlády je viacero: 
1. Samotný deficit verejnej správy na Slovensku je dlhodobo neudržateľný, má prevažne 

štrukturálny charakter a ako taký, je prejavom nerovnováhy vo verejných financiách, 
ktorú by sa mala každá zodpovedná vláda snažiť eliminovať. Tento krok by navyše 
v súčasných podmienkach nemal negatívny vplyv na rast ekonomiky. 

 
2. Cieľ vlády pre rok 2006 na úrovni 2,9% HDP (bez vplyvu 2.piliera) bol stanovený za 

predpokladu, že deficit verejnej správy v roku 2005 dosiahne úroveň 3,4% HDP. 
Skutočný deficit za rok 2005 bol na úrovni 2,9% HDP27, čo pri zachovaní medziročnej 
zmeny salda na úrovni 0,5% HDP znamená „nový“ deficit na úrovni 2,4% HDP, teda 
mierne nad úrovňou súčasného odhadu. Faktory stojace za aktualizáciou deficitu 

                                                      
27 Prvé oficiálne údaje o hospodárení verejnej správy za uplynulý rok sú dostupné vždy až k prvému aprílu 
nasledujúceho roka, (za rok 2005 k 1.aprílu 2006), definitívne dokonca až k prvému októbru. V čase zostavovania 
rozpočtu na nasledujúci rok je preto dostupný len veľmi hrubý odhad salda v danom roku, pretože niektoré 
príjmové a výdavkové zložky, ktoré môžu významne pozmeniť hospodárenie celého roka, sa spravidla realizujú 
až na konci roka (kapitálové výdavky, čerpanie fondov EÚ, DPH má vysoký a volatilný výnos na konci roka 
a pod.). 
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verejnej správy na tento rok však naznačujú, že medziročné zníženie deficitu verejnej 
správy by malo byť ešte väčšie: 
a) Vyššie daňové príjmy (zníženie deficitu o 3,3 mld.Sk) sú do veľkej miery výsledkom 

priaznivého ekonomického vývoja, ktorý môže mať cyklický charakter a nedá sa 
s ním preto rátať dlhodobo. Zníženie deficitu o vyššie ako rozpočtované príjmy je 
jedno z hlavných odporúčaní Európskej rady. 

b) Úspora v oblasti úrokových nákladov štátneho dlhu v sume 2,3 mld. Sk je podobne 
ako u daní výsledkom zdravého ekonomického vývoja, ktorý je sprevádzaný 
nízkymi úrokovými sadzbami. 

c) Deficit verejnej správy bude v tomto roku jednorazovo pozitívne ovplyvnený 
sumou 2,0 mld.Sk zo zrušenia anonymných vkladov. 

d) Revízia Štatistického úradu zvýšila úroveň HDP v bežných cenách za minulosť, 
čím sa automaticky zvýšila úroveň odhadovaného HDP pre rok 2006. Deficit 
verejnej správy vyjadrený ako podiel na HDP preto klesol výraznejšie. 

 
3. Nakoniec, nemenej dôležitými v tomto smere sú aj odporúčania Európskej rady, ktoré 

sú ladené smerom k rýchlejšej konsolidácii verejných financií na Slovensku.. Slovensko 
teda ako krajina zaradená pod procedúru nadmerného deficitu (EDP – excessive deficit 
procedure) má znižovať svoj štrukturálny deficit28 minimálne o 0,5% HDP ročne 
a zároveň ako krajina nachádzajúca sa v dobrých časoch by mala svoj deficit znižovať 
ešte rýchlejšie.  

 
Z pohľadu hodnotenia tempa konsolidácie podľa pravidiel EÚ skončil deficit verejnej 
správy v roku 2005 na úrovni 2,4% HDP29, čo znamená, že v roku 2006 by mal 
štrukturálny deficit dosiahnuť úroveň maximálne 1,9% HDP. Aktuálny odhad 
štrukturálneho deficitu očisteného o jednorazové faktory sa pohybuje na úrovni 
2,1 % HDP30. Medziročná zmena takto upraveného salda je vo výške 0,3% HDP, teda 
pod úrovňou vyžadovanou revidovaným Paktom stability a rastu. 

 
4. Riziká pre verejné financie – aktuálny odhad kvôli dostupnosti údajov pracuje z väčšej 

časti s hotovostnými údajmi, preto zmena stavu pohľadávok a záväzkov subjektov 
sektora verejnej správy predstavuje pre verejné financie riziko. Ďalším rizikom je vývoj 
cien ropy, ktoré môžu mať priamy negatívny vplyv na vývoj daňových príjmov 
(spotrebné dane), ako aj sekundárny vplyv na vývoj makroekonomického prostredia. 
Posledným podstatným rizikom je použitie predpokladu, že rozpočtové kapitoly 
prenesú nevyčerpané limity výdavkov do roku 2007 v rovnakej výške ako do roku 2006. 

  
Aktuálny odhad deficitu verejnej správy na rok 2006 je na úrovni 2,2% HDP. Vzhľadom na 
skutočnosť roku 2005 a faktory stojace za zlepšením deficitu v tomto roku je potrebné 
uskutočniť také opatrenia, ktoré nepovedú k zvyšovaniu deficitu verejnej správy, ale 
naopak, urýchlia konsolidáciu verejných rozpočtov. Po zohľadnení záväzkov vyplývajúcich 
z pravidiel Paktu stability a rastu by sa celkový deficit verejnej správy podľa ESA95 (bez 
vplyvu 2.piliera) mal v roku 2006 pohybovať do 2,0% HDP. 
 
Nižší skutočný deficit za rok 2005, výrazne nižší odhad deficitu za rok 2006 a veľmi 
priaznivé makroekonomické podmienky vytvárajú predpoklady na to, aby sa prehodnotil 

                                                      
28 Cyklicky očistené saldo verejnej správy bez jednorazových a dočasných opatrení. 
29 Deficit 2,9% HDP očistený o cyklickú zložku a jednorazové vplyvy (odpustenie pohľadávok -0,9% HDP, 
predzásobenie u spotrebných daní +0,3% HDP, pokuta Slovnaftu +0,1% HDP) 
30 Deficit 2,2% HDP očistený o cyklickú zložku a jednorazové vplyvy (predzásobenie u spotrebných daní -0,3% 
HDP, anonymné vklady +0,1% HDP). 
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cieľ vlády na rok 2007 – deficit vo výške 3,0% HDP vrátane nákladov na 2.pilier. 
Výraznejšie zníženie deficitu verejnej správy v roku 2007 je žiaduce z hľadiska pravidiel EÚ 
tým viac, že Slovensko sa v súčasnosti nachádza v „dobrých časoch“, teda v čase vysokého 
ekonomického rastu. Podstatným faktorom je aj už spomínaná revízia nominálneho HDP, 
ktorá jednorazovo, vďaka vplyvu metodických zmien, zvyšuje v roku 2007 priestor na 
uvoľnenie fiškálnej politiky. Zachovanie cieľa na úrovni 3,0% HDP je preto  
kontraproduktívne vzhľadom na plnenie všetkých Maastrichtských kritérií (nie len deficitu 
verejnej správy), predovšetkým vo väzbe na mieru inflácie. Podľa aktuálnych odhadov 
MF SR je zníženie deficitu verejnej správy možné zabezpečiť prenesením už dosiahnutých 
úspor z rokov 2005 a 2006, pričom nepôjde o fiškálnu reštrikciu vlády.  

II.1. Štátny rozpočet  

II.1.1. Daňové príjmy 
Aktuálny odhad celkových daňových príjmov verejnej správy je oproti schválenému 
rozpočtu na rok 2006 vyšší o 6,8 mld. Sk, čo predstavuje 0,4% HDP. Na zvýšení odhadu sa 
takmer výlučne podieľali dane z príjmov, predovšetkým daň z príjmov právnických osôb 
v sume takmer 6,0 mld.Sk. Odhad sa zvýšil aj u dani z príjmov z podnikania (+0,7 mld.Sk) 
a dani z príjmov zo závislej činnosti (+0,3 mld.Sk). Rast výnosov u týchto daní bol čiastočne 
kompenzovaný znížením odhadu dane vyberanej zrážkou (-0,5 mld.Sk). V prípade daní na 
tovary a služby nedochádza k výraznej zmene oproti rozpočtu (-0,2 mld.Sk), keďže zníženie 
odhadu u spotrebných daní (-2,6 mld.Sk) bol vykompenzovaný zvýšením odhadu u DPH 
(+2,3 mld.Sk). 
 

Daňové príjmy verejnej správy v roku 2006  (ESA95, v mil. Sk)  

  
Schválený 

rozpočet 2006
Aktuálny 

odhad MF SR 
Rozdiel  oproti 

rozpočtu 

Dane z príjmov 82 962 89 414 6 452 

FO zo závislej činnosti a funkčných požitkov 34 845 35 100 255 
FO z podnikania a sam. zárobkovej činnosti 5 339 6 075 736 
Právnických osôb 38 308 44 258 5 950 
Vyberané zrážkou 4 470 3 981 -489 

Domáce dane na tovary a služby 172 707 172 490 -217 

Daň z pridanej hodnoty 121 417 123 766 2 349 
Spotrebné dane 51 290 48 724 -2 566 

Miestne dane 12 500 12 950 450 

Daň z nehnuteľností 6 000 6 300 300 
Daň z motorových vozidiel 2 650 2 800 150 
Dane za špecifické služby 3 850 3 850 0 

Ostatné dane * 634 774 140 

Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 600 600 0 
Daň z dedičstva, darovania, prevodu a prech. nehn. 0 165 165 

Daňové príjmy verejnej správy  spolu 268 803 275 628 6 825 

podiel na HDP 17,6% 17,0% -0,6% 

 *vrátane dane za dobývací priestor a dane z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín Zdroj: MF SR
 
 
Na aktualizáciu odhadu vplývalo niekoľko faktorov. Najdôležitejším faktorom je silný 
a zdravý rast slovenskej ekonomiky. Aktualizácia makroekonomických ukazovateľov 
ukazuje, že oproti predpokladom z rozpočtu bude výrazne vyšší rast zamestnanosti aj 
nominálnych miezd. To má pozitívny vplyv na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň sa 
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zvýšil aj odhad reálnej spotreby domácnosti, čo má pozitívny vplýv na spotrebné dane 
a DPH.  
 
Druhým podstatným faktorom bola aktualizácia výnosu dane z príjmov právnických osôb 
za rok 2005. Pri aktualizácii odhadu tejto dane je vždy nutné sledovať daňovú povinnosť 
subjektov za predchádzajúci rok, ktorá je vykázaná v daňových priznaniach. Tie sa podávajú 
v marci, júni, v niektorých prípadoch až v  septembri nasledujúceho roka. V čase prípravy 
rozpočtu na rok 2006 boli preto známe len predbežné výsledky za rok 2004. 
 
Ďalším faktorom bol efekt predzásobenia u spotrebných daní. Rozpočet na rok 2006 
predpokladal zvýšenie sadzieb u spotrebnej dane z cigariet a spotrebnej dane z liehu. Je 
zvykom, že pri zvyšovaní sadzieb spotrebných daní dochádza k predzásobeniu trhu tovarmi 
zdanenými ešte pôvodnou, nižšou sadzbou dane. V decembri 2005 a januári 2006 sa zvýšil 
hotovostný výnos spotrebnej daní až o 4,7 mld.Sk nad rámec bežného plnenia. Takého 
predzásobenie bolo historicky najvyššie a výrazne prekročilo očakávania MF SR. Keďže 
výnos dane z predzásobenia sa týkal zdaňovacieho obdobia 2005, zvýšilo to akruálny výnos 
dane v roku 2005. Naopak, v roku 2006 aktuálny odhad počíta s výpadkom zo spotrebných 
daní, keďže v roku 2006 sa budú predávať zásoby zdanené v roku 2005. Objem zásob sa 
pritom pohybuje až na úrovni päťmesačnej spotreby.  
 
Vývoj jednotlivých daňových príjmov 
 
Výnos dane z príjmov zo závislej činnosti sa napriek výrazne lepšiemu 
makroekonomickému vývoju zvýšil len o 0,3 mld. Sk. Dôvodom je zavedenie  odpočítateľnej 
položky na účelové sporenie v sume 12 000 Sk na daňovníka. Dopad legislatívnej úpravy sa 
plne prejavil až v marci – apríli tohto roka, keď daňovníci podali daňové priznania, resp. 
podali žiadosť o ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa. Štát v tomto roku musel vrátiť 
viac daní ako v predchádzajúcom roku, čo sa prenieslo aj do aktuálnej prognózy na rok 2006.  
 
Okrem toho je daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb ovplyvnená 
možnosťou asignácie podielu zaplatenej dane vo výške 2%. V roku 2005 suma prostriedkov 
poukázaných na verejnoprospešné účely dosiahla 930 mil. Sk. V tomto roku sa očakáva, že 
na VPÚ bude prevedená suma vo výške viac ako 1,0 mld.Sk. 
 

Vplyv prevodu prostriedkov na verejnoprospešný účel v rokoch 2005 – 2006 na 
rozpočet (v mil. Sk) 

  2005 2006 
Prevod na VPÚ  

 - zníženie príjmov na hotovostnej báze 
930 1 078 

      
Prevod na VPÚ spolu v ESA 95 

 - zvýšenie výdavkov v ESA 95 
1 078 1 206 

Prevod na VPÚ z DPFO 323 367 
Prevod na VPÚ z DPPO 755 839 

  Zdroj: DR SR, MF SR 

 
Prognóza výnosu dane vyberanej zrážkou bola revidovaná smerom nadol z dôvodu 
slabšieho plnenia tejto dane ku koncu roka 2005, čo nemohlo byť v rozpočte zohľadnené. 
 
Úprava dani z pridanej hodnoty (+2,3 mld.Sk) bola uskutočnená na základe priebežného 
plnenia počas prvých 5 mesiacov na základe mesačných údajov z daňových priznaní. Na rast 
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výnosu vplýva predovšetkým zlepšenie makroekonomických ukazovateľov ako je rast 
spotreby domácností. 
  
Vývoj spotrebných daní (-2,6 mld.Sk) odráža najmä vplyv predzásobenia na konci roka 
2005. Predzásobenie u spotrebnej dani z cigariet a liehu na konci roka 2005 viedlo k výpadku 
daňových príjmov v prvých mesiacoch tohto roka, preto bolo nutné znížiť koncoročný 
odhad u týchto daní celkovo o 3,0 mld.Sk. V prípade dane z cigariet sa očakáva výraznejší 
nárast výnosu od júna ako dôsledok postupného vypredania starých zásob. Zvýšenie 
odhadu u spotrebnej dani z minerálnych olejov o 0,6 mld.Sk bolo na základe priebežného 
plnenia od začiatku roka a očakávaným lepším makroekonomickým vývojom. Jedinou 
nepresvedčivou daňou je zatiaľ spotrebná daň z piva, ktorej výnos za prvých päť mesiacov 
medziročne klesol o viac ako 9%. Podstatným faktorom je zrejme výrazne chladné počasie 
pretrvávajúce od začiatku roka. Dôležitú úlohu bude zohrávať predovšetkým letná sezóna. 
Koncoročný odhad bol znížený o 0,1 mld.Sk. 
 
V prípade miestnych daní MF SR zapracovalo do odhadu skutočnosť za rok 2005, ktorá bola 
mierne vyššia ako odhad v čase prípravu rozpočtu. Obce a VÚC využili možnosť stanovovať 
sadzby dane samostatne, čo viedlo k vyššiemu výberu daní ako MFSR pôvodne odhadovalo. 
  
Od 1.1.2005 bola zrušená daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorej výnos bol príjmom 
štátneho rozpočtu. Na  rok 2006 sa výnos z tejto dane preto nerozpočtoval. Podobný prístup 
sa zvolil aj u daní, ktoré boli zrušené k 1.1.2004 (daň z dedičstva a z darovania). Napriek 
tomu do štátneho ropočtu prichádzajú dobehy z týchto majetkových daní, pričom ich výška 
bude v priebehu nasledujúcich mesiacov naďalej klesať na zanedbateľnú úroveň. Ku koncu 
roka sa očakáva celkový výnos z týchto daní vo výške 165 mil. Sk. 
 
Porovnanie aktuálneho odhadu s rozpočtovaným výnosmi daňových príjmov štátneho 
rozpočtu je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka ilustruje prechod daňových príjmov 
verejnej správy ku daňovým príjmom štátneho rozpočtu. Súčasný odhad daní na akruálnej 
báze plynúcich do štátneho rozpočtu je vyšší o 4,2 mld. Sk oproti rozpočtu. 
 

Štátny rozpočet – rozdiel aktuálneho odhadu daní oproti schválenému rozpočtu 
(ESA95, v mil. Sk) 
  2006 
(1) Daňové príjmy VF 6 825 
(2) Daňové príjmy obcí a VÚC -2 407 
(3) Príjmy Environmentálneho fondu +13 
(4) Prevod prostriedkov na verejnoprospešný účel -184 
(5) Rozdiel daňových príjmov ŠR 4 247 

(5)=(1)+(2)+(3)+(4) Zdroj: MF SR 

 
Hlavné rizikami prognózy zostávajú ziskovosť podnikov a cena ropy. Tradične veľmi 
volatilná a najťažšie predikovateľná je daň z príjmov právnických osôb, u ktorej je riziko 
odhadu najvyššie. Pokračujúci rast cien ropy na medzinárodných trhoch sa môže premietnuť 
do rastu cien benzínov a motorovej nafty a následne znížiť spotrebu týchto produktov, čo by 
malo negatívny vplyv na výnos dane z minerálnych olejov a DPH. V prípade výrazného 
zvýšenia cien ropy by však mohli mať sekundárne efekty v podobe spomalenia 
ekonomického rastu oveľa vážnejšie dopady na príjmovú i výdavkovú stranu rozpočtu. 
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Časové rozlíšenie daňových príjmov (rozdiel medzi hotovostnou a akruálnou metodikou) 
 
Aktuálny odhad daní verejnej správy na akruálnej báze je o 6,8 mld. Sk vyšší oproti 
rozpočtu. Na hotovostnej báze je tento rozdiel vyšší, a síce 15,7 mld. Sk.  
 
Počnúc aktuálnym odhadom daní na rok 2006 prechádza Ministerstvo financií SR na novú 
metodiku vykazovania akruálnych daňových príjmov. Vykazovanie akruálnych daní podľa 
metodiky ESA 95 možno robiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je založený na predpise 
daňovej povinnosti a jej predpokladanej miere zaplatenia („koeficientová metóda“), druhý 
spôsob je založený na časovom posunutí hotovostných platieb daní do príslušných 
akruálnych období (metóda časových posunov). Pri zavádzaní metodiky ESA 95 do 
rozpočtového procesu sa MFSR rozhodlo pre prvú metódu, ktorá je ekonomicky správnejšia 
a presnejšia, avšak je náročná na dostupnosť a kvalitu údajov z daňových priznaní a iných 
tlačív. MFSR (prognózy daní) v spolupráci so ŠÚSR (historické časové rady) prechádza na 
druhú metódu, pretože sa opakovane ukazovali nedostatky v kvalite údajov. Táto metóda 
býva napokon odporúčaná EUROSTAT-om krajinám, ktoré majú problémy zhromažďovať 
spoľahlivé údaje.  
 
V nižšie uvedenej tabuľke sú rozdiely medzi akruálnymi a hotovostnými odhadmi daní. 
V princípe platí, že akruálny výnos dane by mal byť vyšší ako hotovostný výnos, pretože u 
väčšiny daní sa platí daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie s istým časovým posunom 
(napr. mesiac). Z tohto dôvodu akruálna daň (predpis dane) rastie v čase rýchlejšie ako 
hotovostný výnos.  
 
Rozdiel medzi akruálnym a hotovostným výnosom daní (mil. Sk) 

  Schválený 
rozpočet 2006 

Aktuálny odhad 
MF SR 

Rozdiel  oproti 
rozpočtu 

Dane z príjmov 3 009 189 -2 820 

FO zo závislej činnosti a funkčných požitkov 400 359 -41 
FO z podnikania a sam. zárobkovej činnosti 482 463 -19 
Právnických osôb 2 127 -633 -2 760 

Domáce dane na tovary a služby 796 -5 247 -6 043 

Daň z pridanej hodnoty 1 420 -737 -2 157 
Spotrebné dane -624 -4 510 -3 886 

Daňové príjmy verejnej správy  spolu 3 805 -5 058 -8 863 

Zdroj: MF SR

 
Výnimkou z tohto pravidla je DPH, kde sa nadmerné odpočty platia zo strany štátu späť 
daňovým subjektom tiež s časovým posunom (väčšinou tri mesiace) a preto hotovostný 
výnos u DPH rastie v čase rýchlejšie ako akruálny výnos.   
 
U dani z príjmov právnických osôb spôsobilo zníženie rozdielu medzi hotovostným 
a akruálnym výnosom niekoľko faktorov. Prvým je prechod na novú metodiku, ktorá viac 
odráža hotovostné platenie preddavkov v danom roku. Druhým faktorom je aktualizácia 
samotného odhadu výnosu dane za rok 2005, na základe ktorého MFSR očakáva vyššie 
platby preddavkov v roku 2006. 
 
Najvýraznejšie sa časové rozlíšenie prejavilo u spotrebných daní, čo je spôsobené efektom 
predzásobenia. Vysoké hotovostné príjmy z januára 2006 totiž nepatria akruálne do roku 
2006 ale do roku 2005.  
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Vplyv aktualizácie odhadu daní na saldo verejnej správy 
 
Veľkosť vplyvu aktualizácie daňových príjmov na rozpočtovaný deficit verejnej správy 
v metodike ESA 95 nie je ekvivalentný rozdielu v odhade daní oproti rozpočtu v sume 
6,8 mld.Sk. Pri prechode z rozdielu v odhade daní na vplyv na deficit sú nutné dve úpravy: 
 

• Prvou je predpoklad MF SR, že samospráva všetky peniaze, ktoré dostane v danom roku 
naviac oproti rozpočtu, minie pri inak vyrovnanom hospodárení. Okrem štandardného 
podielu na dani z príjmov fyzických osôb budú mať tento rok k dispozícii aj 1,8 mld.Sk 
z vyrovnania dane za minulý rok. Za rok 2006 sa už presun vyrovnania do ďalšieho roka 
nepredpokladá. 

• Negatívny vplyv na saldo verejnej správy má aj poukazovanie 2%na osobitý účel. Daňové 
príjmy v metodike ESA95 sú uvádzané v plnej výške, pričom poukazovanie 2% daní je 
považované za výdavok v prospech neziskových organizácií. 

  
Po úprave o tieto dva vplyvy má celkový výnos daní na úrovni verejnej správy pozitívny 
vplyv vo výške 3,4 mld. Sk.  
 

Dopad na saldo verejnej správy oproti rozpočtu 2006 (ESA95,v mil. Sk) 
    
(1) Daňové príjmy VF  6 825 
(2) Negatívny vplyv obcí a VÚC (cash) -3 234 
(3) 2% výnosu DPFO a DPPO na verejnoprospešný účel  -184 
(4) Vplyv daňových príjmov ŠR na deficit verejnej správy 3 407 

(4)=(1)+(2)+(3) Zdroj: MF SR

II.1.2. Iné ako daňové príjmy štátneho rozpočtu 
 
Iné ako daňové príjmy štátneho rozpočtu prispejú k zlepšeniu deficitu verejnej správy 
sumou 2,8 mld. Sk. 
  
V oblasti nedaňových príjmov sa do konca roka 2006 predpokladá na základe súčasného 
vývoja nárast oproti rozpočtovanej úrovni o 2,8 mld. Sk. Jednotlivé plnenie nedaňových 
príjmov je uvedené nižšie: 
 
V rámci príjmov z podnikania a vlastníctva majetku boli  v prvom polroku 2006 
realizované nerozpočtované príjmy z dividend v pôsobnosti rezortov dopravy a financií, 
pričom v rámci MF SR to boli príjmy od spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. 
s. a Slovenská konsolidačná banka, a. s. V rámci rezortu dopravy to boli dividendy od 
spoločnosti Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. a Letisko Košice, a. s.  
 
Na druhej strane Lesy SR, š. p. pravdepodobne neodvedie do príjmov štátneho rozpočtu 
rozpočtovaný odvod zo zisku vo výške 60 mil. Sk. Z dôvodu platnosti predbežného 
opatrenia Najvyššieho súdu SR, ktorým pozastavilo výplatu dividend akcionárom 
Transpetrolu, a. s., je pravdepodobné nenaplnenia príjmov štátneho rozpočtu vo výške 
120 mil. Sk. 
 
Celkovo možno očakávať, za predpokladu odvedenia rozpočtovaných dividend s výnimkou 
dividend od Transpetrolu, a. s. a odvodu zo zisku Lesov, š. p., prekročenie tohto druhu 
príjmu o spomínané nerozpočtované príjmy vo výške približne 440 mil. Sk. 
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Negatívne sa vyvíjajú príjmy z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb, 
kde sa očakáva nenaplnenie rozpočtu o 1,2 mld. Sk. Hlavným dôvodom je nízky príjem 
z predaja kolkových známok, ktoré súvisí s nízkym počtom vydávaných cestovných 
dokladov oproti predpokladom (eurodoklady). Pokles oproti rozpočtu je však zrejmý aj u 
správnych a ostatných poplatkoch a poplatkoch a platbách z nepriemysleného a náhodného 
predaja. 
 
Nenaplnenie rozpočtovanej úrovne schváleného rozpočtu na rok 2006 možno očakávať u 
kapitálových príjmov, a to vo výške približne 0,4 mld. Sk. Na tejto sume sa najviac podieľa 
Ministerstvo kultúry, ktoré po rozhodnutí vlády SR o zastavení privatizácie a odpredaja 
majetku, nemôže zabezpečiť príjem vo výške 900 mil.Sk. Ide o vrátenie pôžičky, ktorá bola 
poskytnutá na dostavbu novostavby SND. 
  
Vysoký nárast príjmov z úrokov vo výške 1,6 mld.Sk súvisí so začlenením operácii ARDALu 
do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Uvedená zmena zvýšila nedaňové príjmy 
o 1,1 mld.Sk, na druhej strane však zvýšila o rovnakú sumu výdavky štátneho rozpočtu. 
Z pohľadu hospodárenia verejnej správy to má preto neutrálny vplyv. Okrem toho sa na 
zvýšení odahu podieľajú príjmy z realizácie platobného styku v systéme Štátnej pokladnice, 
ktoré prinesie dodatočné príjmy 0,4 mld.Sk. 
  
Výnos iných nedaňových príjmov je ovplyvnený najmä nerozpočtovanými príjmami. 
Predpokladaný výnos je oproti rozpočtu vyšší o 2,3 mld.Sk, pričom najväčší pdiel na tom 
majú vratky neoprávene použitých prostriedov, nepoužité prostriedky minulých rokov, 
finančné zúčtovanie vzťahov podnikateľských subjektov, príspevkových a rozpočtových 
organizácií, ústredných orgánov, ostatných neziskových organizácií, obcí a vyšších 
územných celkov so štátnym rozpočtom za rok 2005 a vyšší výnos z hazardných hier 
a lotérií. Okrem týchto faktorov bola výška nedaňových príjmov pozitívne ovplyvnená 
prevodom zostatku spoločnosti Veriteľ, a.s. vo výške 649,5 mil.Sk 
 
V rámci bežných tuzemských transferov sa očakáva nižší príjem vo výške 0,1 mld.Sk. V 
nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 461 zo 17. mája 2006 FNM SR zníži pôvodnú výšku 
transferu do štátnych finančných aktív (následne aj prevod do štátneho rozpočtu) z dividend 
o 0,1 mld. Sk, ktoré použije na doplatenie kompenzácií nákladov miest a obcí do 
energetických zariadení. 

II.1.3. Výdavky 
 

Na základe skutočného vývoja čerpania výdavkov štátneho rozpočtu je možné v roku 2006 
predpokladať zníženie výdavkov štátneho rozpočtu o 0,8 mld. Sk. Odhadujú sa úspory 
v jednej časti výdavkov na úrovni 2,3 mld. Sk, na druhej strane sa očakáva zvýšenie iných 
výdavkov o 1,5 mld. Sk.  
 
Výrazná úspora sa predpokladá vo výdavkoch na štátny dlh, celkovo v sume 2,3  mld. Sk. 
Vzhľadom na to, že štát je v čistom vyjadrení dlžník (väčšie finančné záväzky - dlh ako 
aktíva), pokles úrokových mier má na jeho bilanciu vždy pozitívny vplyv. 
 
Za I. polrok 2006 boli realizované niektoré výdavkové tituly v celkovom objeme 1,5 mld. Sk 
realizované na úkor skutočne dosiahnutých vyšších iných ako daňových príjmov štátneho 
rozpočtu (v rámci 1%-ho limitu navýšenia výdavkov štátneho rozpočtu). Išlo napr. 
o výdavky na povodne v roku 2006 (194 mil.Sk), dokončenie budovy Slovenského 
národného divadla (160 mil.Sk) a navýšenie výdavkov štátneho dlhu o 1,1 mld.Sk. Posledná 
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položka nemá negatívny vplyv na deficit verejnej správy, keďže v rovnakej sume boli 
navýšené nedaňové príjmy. 
 
Okrem uvedených faktorov môže mať na hospodárenie štátneho rozpočtu negatívny vplyv 
aj uvoľnenie prostriedkov na krytie dodatočných požiadaviek rozpočtových kapitol 
v celkovej sume 1,8 mld.Sk. V súčasnosti sa tieto požiadavky analyzujú, pričom ich 
uspokojenieje pravdepodobné, že dôjde len k ich čiastočnému uspokojeniu. Aktuálny odhad 
hospodárenia štátneho rozpočtu preto zatiaľ nepočíta s dodatočnými výdavkami 
z uvedeného titulu. 

II.2. Ostatné subjekty verejnej správy a mimorozpočtové účty 

II.2.1. Mimorozpočtové účty a ŠFA 
 

Na deficit verejných financií vplýva aj stav na mimorozpočtových účtoch a účtoch štátnych 
finančných aktív. Predpokladá sa, že celkový vplyv na týchto účtoch bude vyšší 
o 1,0 mld. Sk.  
  
V roku 2006 sa očakáva prevod zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa z komerčných 
bánk v sume 2,0 mld.Sk, ktoré si vkladatelia alebo iné oprávnené osoby neuplatnili a 
nepreukázali najneskôr do 31. decembra 2006. Súčasne však štátu vznikne záväzok na 
výplatu náhrad za zostatky zrušených vkladov v prospech tých oprávnených osôb 
(vkladateľov, ich dedičov alebo ich ďalších právnych nástupcov), ktorým by inak zostalo iba 
premlčaním znehodnotené právo na výplatu zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa. 
Výšku tohto druhu záväzku a zároveň výšku príjmu z tohto titulu nie je možné v súčasnosti 
presne kvantifikovať. Oproti schválenému rozpočtu je však predpoklad, že tieto finančné 
prostriedky by mali byť prevedené do štátnych finančných aktív ešte koncom roka 2006 a nie 
až v roku 2007, ako sa pôvodne predpokladalo.  
 
V nadväznosti na pravidlá Európskej únie v oblasti hmotných rezerv je potrebné pristúpiť k 
zabezpečeniu 90-dňových zásob ropy a ropných výrobkov do roku 2008. Na nákup ropy 
a ropných výrobkov budú v roku 2006 použité nielen prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale 
aj prostriedky z bežného účty obmien a zámien Správy štátnych hmotných rezerv SR. 
Vzhľadom na to, že použitie týchto zdrojov znižuje finančné aktíva štátu, uvedená 
transakcia bude mať na rozpočet verejnej správy v prípade jej uskutočnenia negatívny vplyv 
v objeme pibližne 1,0 mld. Sk. 
 
Na ostatných mimorozpočtových účtoch sa predpokladá v priemere rovnaký zostatok ako 
v roku 2005.  

II.2.2. Ostatné subjekty verejnej správy 

Sociálna poisťovňa 
 
Hospodárenie Sociálnej poisťovne (SP) v bežnom roku skončí o približne 0,4 mld. Sk 
lepšie ako sa rozpočtovalo.  
  
Na základe skutočného hospodárenia Sociálnej poisťovne za prvý polrok 2006 možno 
predpokladať, že hotovostné príjmy presiahnu rozpočtovanú úroveň o 2,3 mld.Sk. 
Predpokladá sa výpadok na poistnom od ekonomicky aktívnych osôb v sume 3,0 mld. Sk, 
ktorý však bude kompenzovaný vyšším výberom dlžného poistného v sume 3,3 mld.Sk. 
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Okrem toho sa očakáva aj vyššia platba na poistnom hradenom štátom vo výške 0,6 mld.Sk. 
Druhá zmienená suma má síce negatívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne, avšak 
z pohľadu hospodárenia verejnej správy má neutrálny vplyv, pretože v kapitole MPSVaR SR 
sa eviduje nárast výdavkov v rovnakej výške.  
 
Zároveň sa očakáva zvýšenie čerpania výdavkov o cca 2,5 mld. Sk, a to hlavne z dôvodu 
zvýšeného čerpania výdavkov v dôchodkovom poistení (+3,4 mld.Sk) a vyšších výdavkov 
správneho fondu v sume 0,4 mld.Sk. Zvýšené výdavky boli čiastočné kompenzované 
úsporami v iných druhoch poisteniach, najmä v základnom fonde poistenia 
v nezamestnanosti (1,1 mld.Sk), v nemocenskom poistení a v základnom fonde garančného 
poistenia. 
 
Okrem uvedených faktorov na príjmy a výdavky vplýva zvýšenie transferu poistného 
z fondu invalidného poistenia do starobného poistenia (za invalidov, ktorý nedosiahli 
dôchodkový vek), ktorý v rovnakej výške 0,6 mld. Sk zvyšuje príjmy aj výdavky Sociálnej 
poisťovne. Z pohľadu hospodárenia verejnej správy má táto transakcia neutrálny dopad na 
deficit. 
  
Po úprave hotovostnej bilancie Sociálnej poisťovne do metodiky ESA95 sa hospodárenie 
Sociálnej poisťovne zlepší oproti predpokladom z rozpočtu o 0,4 mld.Sk. 
 
Výpadok príjmov Sociálnej poisťovne pochádzajúci  zo zavedenia 2. piliera sa v roku 2006 
predpokladal na úrovni 20,2 mld.Sk. Prechodné obdobie, ktoré vnášalo neistotu ohľadne 
počtu zapojených ľudí sa skončilo k 30.6.2006, preto bude v najbližších týždňoch prebiehať 
aktualizácia vplyvu 2.piliera na schodok verejnej správy. Aktualizácia je potrebná najmä 
z dôvodu prípravy rozpočtu na roky 2007-2009, keďže cieľ vlády na rok 2006 bol stanovený, 
v súlade s rozhodnutím Eurostatu, bez vplyvu 2. piliera. 

Obce a vyššie územné celky  
  
Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov sa predpokladá horšie o 0,8 mld. Sk ako sa 
rozpočtovalo.  
  
MF SR predpokladá, že obce a VÚC minú hotovostné prostriedky, ktoré získaju navyše 
oproti rozpočtu. Aktuálny odhad predpokladá, že obce a VÚC budú disponovať, najmä 
vďaka rastu výnosu dane z príjmov, hotovostnými príjmami vyššími o 3,2 mld.Sk, pričom 
v metodike ESA95 to bude len 2,4 mld.Sk. Rozdiel vo výške 0,8 mld.Sk bude predstavovať 
deficit podľa metodiky ESA95. Príčinou je vyrovnanie dane za rok 2005 v sume 1,8 mld.Sk, 
ktoré patrilo akruálne do roku 2005 (zlepšilo hospodárenie v roku 2005), ale obce získajú 
tieto prostriedky (aj ich minú) až v roku 2006. 
 

U ostatných zložiek verejnej správy sa predpokladá hodspodárenie na úovni schváleného 
rozpočtu. 
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III. AKTUÁLNY ODHAD SALDA VEREJNEJ SPRÁVY 
V METODIKE ESA95 na rok 2006 

 
Aktuálny odhad salda verejnej správy v roku 2006 (ESA 95) 

  v mil. Sk 
v % 

HDP

Schodok VS po schválení jednotlivých rozpočtov 44 408 2,9 

pozitíva celkom 14 525  

(-) úspora výdavkov v štátnom dlhu 2 300  

(-) aktualizácia odhadu nedaňových príjmov 3 000  

(-) Príjem zo zrušených vkladov na doručiteľa 2 000  

(-) hospodárenie Sociálnej poisťovne 400  

(-) aktualizácia odhadu daňových príjmov verejnej správy 6 825  

negatíva celkom 6 213  

(+) zvýšenie výdavkov obcí a VÚC z titulu vyšších hotovostných daní 3 234  

(+) zvýšenie výdavkov na verejnoprospešný účel 184  

(+) zníženie transferu z FNM SR do ŠR (z titulu refundácie výdavkov obcí) 120  

(+) realizovanie výdavkov na úkor skutočne dosiahnutých vyšších príjmov ŠR 1 495  

(+) neodvedenie do príjmov štátneho rozpočtu rozpočtovaný odvod zo zisku (Lesy SR, š. p.) 60  

(+) pozastavenie výplaty dividend akcionárom Transpetrolu, a.s. 120  

(+) zníženie mimorozpočtového účtu obmien a zámien SŠHR SR  1 000  

Aktuálny odhad schodku VS* 36 096 2,2 

       z toho: zlepšenie deficitu vplyvom aktualizácie odhadu HDP (v % HDP) 2 681 0,17 
* Za predpokladu, že budú uspokojené dodatočné požiadavky rozpočtových kapitol v sume 1,8 mld.Sk (zostatok zo sumy 3,3 mld.Sk, ktorý poskytuje 1%-ný limit 
možného navýšenia výdavkov štátneho rozpočtu), odhadovaný schodok verejnej správy sa zvýši na 37 902 mil. Sk (2,3% HDP) 
(+) indikuje zvýšenie a (-) zníženie schodku verejnej správy v metodike ESA 95 

Zdroj: MF SR
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PRÍLOHA 1 – Vývoj makroekonomického prostredia 

Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)  Počet nezamestnaných podľa rôznych metodík 
(tis. osôb, vývoj po štvrťrokoch  sezónne očistené) 
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Reálny rast miezd a produktivity práce  
(vývoj po štvrťrokoch vrátane 1.Q.2006) 

 Priemerná vážená mzda vo vybraných odvetviach 
(medziročný rast v %) 
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12 mesačný kumulatívny deficit obchodnej 
bilancie SR a bežného účtu  SR (% HDP) 

 ToT index zahraničného obchodu SR 
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12 mesačné kumulatívne čisté exporty vybraných 
tovarových kategórií (%HDP) 

 Medziročný index vývozu a dovozu investičných 
tovarov okrem dopravných zariadení 
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Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
 

Úpravy regulovaných cien energií  v % 

  Január 2003 Január 2004 Január 2005* Január 2006 
Vodné 42.3 39.6 20.1 17.8 
Stočné 31.7 35.9 38.5 31.6 
Elektrina 28.3 12.0 1.5 4.7 
Plyn 56.5 33.2 12.0 6.0 
Teplo 6.7 3.9 2.8 6.3 
Vplyv na CPI v p.b. 2,9 2,2 0,5 0,9 

Poznámka: * ešte v októbri 2005 sa pre domácnosti zvyšovali ceny plynu o 21% a tepelnej energie o 2,8%  

Zdroj: ŠU SR, MF SR 
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Abecedný prehľad používaných označení a skratiek 

ARDAL Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 
b.c. bežné ceny 
bl barel = 159l = jednotka objemu 
bp bázické body (basis points), 0,01% = 1 bázický bod 
BRENT Severomorská ropa, kótovaná na londýnskej komoditnej burze IPE 
BRIBOR Úroková sadzba na medzibankovom trhu v SR = Bratislava Interbank Offered Rate  
BÚ bežný  účet 
CPI Index spotrebiteľských cien 
DPH daň z pridanej hodnoty 
F, resp. f prognóza (forecast) 
FED Federálny rezervný systém (systém centrálnych bánk = menová autorita v USA) 
HDP hrubý domáci produkt 
IFO Index podnikateľskej klímy v Nemecku  
MF SR Ministerstvo financií SR 
MMF Medzinárodný menový fond 
NBS Národná banka Slovenska 
NEER nominálny efektívny výmenný kurz 
NH národné hospodárstvo 
p.a. per annum (ročná perióda) 
p.b. percentuálny bod 
p.c. porovnateľné ceny 
PB platobná bilancia 
PH pohonné hmoty 
PPI Index cien priemyselných výrobcov - pre tuzemsko 
PPI mnf Index cien produktov priemyselnej výroby 
PZI priame zahraničné investície 
Q štvrťrok 
REER reálny efektívny výmenný kurz 
repo sadzba 2T Limitná úroková sadzba NBS pre dvojtýždňové sterilizačné repotendre 
rhs súradnicová os na pravej strane (right-handed scale) 
s.c. stále ceny 
s.o. sezónne očistené 
ŠPP Štátne pokladničné poukážky 
ŠR štátny rozpočet 
ŠÚ SR Štatistický úrad SR 
ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
VF verejné financie 
VO vybrané odvetvia 
VZPS výberové zisťovanie pracovných síl 
ZEW Index dôvery ekonomických analytikov a inštitucionálnych investorov v Nemecku 
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PRÍLOHA 2 – Hospodárenie štátneho rozpočtu k 30.6.2006 

I. Súhrnné výsledky hospodárenia štátneho rozpočtu k 30. júnu 2006 
 
Štátny rozpočet na rok 2006 schválila Národná rada SR zákonom č. 655/2005 Z. z. Celkové 
príjmy sú rozpočtované sumou 272 717,0 mil. Sk, celkové výdavky sumou 330 185,1 mil. Sk a 
schodok štátneho rozpočtu je určený sumou 57 468,1 mil. Sk. V úhrnných príjmoch, ako aj vo 
výdavkoch je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 27 880,3 mil. Sk, ktoré má 
Slovenská republika získať formou zahraničných transferov z rozpočtu Európskej únie.  
Odvod Slovenskej republiky do  rozpočtu Európskej únie je stanovený vo výške 14 105,4 mil. 
Sk.  
 
Rozpočtované príjmy sú vyššie vo vzťahu k rozpočtu roku 2005 o 15 491,0 mil. Sk (o 6,0 %) a 
o 14 023,0 mil. Sk (5,4 %) vyššie, než bolo ich skutočné plnenie v roku 2005. Výdavky sa 
rozpočtujú s medziročným nárastom o 11 435,2 mil. Sk (3,6 %) vo vzťahu k rozpočtu a o 37 
604,8 mil. Sk (12,9 %) vo vzťahu k dosiahnutej skutočnosti. Vysoký medziročný index 
rozpočtovaných výdavkov vo vzťahu k ich skutočnému plneniu v roku 2005 do istej miery 
súvisí aj so skutočnosťou, že v roku 2005 mohli rozpočtové kapitoly po prvýkrát s využitím 
oprávnenia daného zákonom o rozpočtových pravidlách časť svojich rozpočtovaných 
výdavkov presunúť do roku 2006. Presun sa uskutočnil tak, že ministerstvo financií viazalo 
rozpočet výdavkov na rok 2005 vo výške oznámenej jednotlivými rozpočtovými kapitolami s 
tým, že povolí prekročenie rozpočtovaných výdavkov príslušnej kapitole v nasledujúcom 
rozpočtovom roku.  
 
Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky za obdobie I. 
polroka 2006 vychádza z údajov o stavoch na príjmových a výdavkových účtoch štátneho 
rozpočtu vedených v Štátnej pokladnici. Prehľad o plnení základných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní 
charakterizujú nasledovné údaje: 
 
Bilancia štátneho rozpočtu (v mil. Sk) 

 
Skutočnosť 
k 30.6.2005 

Rozpočet 2006
Skutočnosť 
k 30.6.2006 

%  plnenia 
rozpočtu 

Index 
2006/2005 

Príjmy ŠR 126 480,2 272 717,0 138 036,1 50,6 109,1 
Výdavky ŠR 127 629,1 330 185,1 148 281,6 44,9 116,2 
Saldo celkom -  1 148,9 - 57 468,1 -  10 245,5 17,8 891,8 
 Zdroj: MF SR
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I.1. Príjmy štátneho rozpočtu 
 
Plnenie príjmov podľa jednotlivých hlavných kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
charakterizujú nasledovné údaje: 
 

Príjmy štátneho rozpočtu (v mil. Sk) 

 
Skutočnosť 
k 30.6.2005 

Skutočnosť 
k 30.6.2006 

Rozdiel 

Daňové príjmy 111 484,8 113 385,9 1 901,1 
Nedaňové príjmy 9 633,0 11 234,9 1 601,9 
Granty a transfery 5 362,4 13 415,3 8 052,9 
Príjmy spolux) 126 480,2 138 036,1 11 555,9 
   Zdroj: MF SR 

I.1.1. Daňové príjmy 
 
Na rok 2006 sa daňové príjmy rozpočtujú sumou 215 657,0 mil. Sk. Je to o 13 663,6 mil. Sk 
viac než v roku 2005, ale o 6 916,6 mil. Sk menej než sa v uplynulom roku na daniach 
skutočne vybralo.  
 
V porovnaní s rokom 2005, kedy v oblasti daňovej legislatívy došlo k viacerým zmenám (daň 
z príjmu fyzických osôb sa stala podielovou daňou, ktorej  výnos sa člení v pomere  70,3 % 
pre obce,  23,5 % pre vyššie územné celky a 6,2 % pre štátny rozpočet, cestná daň bola 
transformovaná na daň z motorových vozidiel a v plnej výške je príjmom rozpočtov VÚC, 
výnos dane z nehnuteľností a daní za špecifické služby je zasa príjmom rozpočtov obcí), 
úpravy pre rok 2006 boli len minimálne. 
 
Vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu (v mil. Sk) 

Rozpočet Plnenie k 30.6.2006 
 

Skutočnosť  
30.6.2005 2006 Absolútne v % 

Dane z príjmov a kapitálového majetku 29 522,6 43 144,0 29 180,7 67,6 

   daň z príjmov fyzických osôb 1 520,5 2 493,0 - 557,0    x 
   daň z príjmov právnických osôb 25 633,3 36 181,0 27 223,0 75,2 
   daň z príjmov vyberaná zrážkou 2 368,8 4 470,0 2 514,7 56,3 
Dane za tovary a služby 80 982,6 171 913,0 83 686,8 48,7 

   daň z pridanej hodnoty 58 597,4 119 997,0 59 310,4 49,4 
   spotrebné dane 22 345,9 51 914,0 24 395,9 47,0 
   dane z použív. tovarov a z povol. na výkon činnosti 39,3 2,0 - 19,5 x 
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií   277,5    600,0 322,2 53,7 

Daň. príjmy z minulej daň. sústavy a iné dane 702,1 0,0 196,2 x 

DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 111 484,8 215 657,0 113 385,9 52,6 

    Zdroj: MF SR

I.1.2. Nedaňové príjmy 
 
Nedaňové príjmy na rok 2006 sú rozpočtované sumou 14 966,4 mil. Sk a sú v nich zahrnuté 
očakávané príjmy rozpočtových organizácií z podnikania a z vlastníctva majetku, 
administratívne a iné poplatky a platby, príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného 
majetku zakúpeného z kapitálových výdavkov, príjmy z úrokov z tuzemských 
a zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov a  iné 
nedaňové príjmy. 
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Prehľad o ich plnení k 30.6.2006 poskytujú údaje nasledujúcej tabuľky: 
 
Vývoj nedaňových príjmov štátneho rozpočtu v roku 2006 (v mil. Sk) 

 Rozpočet Plnenie k 30.6.2006 Plnenie rozpočtu (v %) 

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 118,1 1 051,2 49,6 
Administratívne a iné poplatky a platby 7 630,2 3 501,7 45,9 
Kapitálové príjmy 1 266,1 599,1  47,3 
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov ... 1 031,2 1 735,1 168,2 
Iné nedaňové príjmy 2 920,8 4 347,9 148,9 
Nedaňové príjmy spolu 14 966,4 11 235,0 75,1 
   Zdroj: MF SR

 

I.1.3. Granty a transfery 
 
Príjmy štátneho rozpočtu v podobe grantov a transferov sa rozpočtujú v úhrnnej sume 
42 093,6 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2 474,9 mil. Sk.  
 
V rámci tuzemských grantov a transferov 14 213,3 mil. Sk ide najmä o príjmy z dividend z 
podnikov s majetkovou účasťou štátu realizované prostredníctvom Fondu národného 
majetku SR ako vlastníka akcií, ktoré sú rozpočtované sumou 14 000,0 mil. Sk. Na základe 
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Fondom národného 
majetku SR a Ministerstvom financií SR sa tento odvod má uskutočniť v štyroch platbách. K 
30.6. sa realizovala prvá z nich vo výške 4 000,0 mil. Sk, pričom úhrnné plnenie na tejto 
položke 4 593,5 mil. Sk predstavuje 32,3 % ročného rozpočtu. 
 
Zahraničné transfery tvoria rozpočtované prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 27 880,3 mil. Sk 
(v roku 2005: 26 507,7 mil. Sk). Z nich sa 27 398,0 mil. Sk rozpočtuje v siedmich rozpočtových 
kapitolách na úhradu výdavkov v rámci spoločných programov SR a EÚ a 482,2 mil. Sk ako 
príjem kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Do 30.6. získala Slovenská republika spolu 8 
771,9  mil. Sk (v roku 2005: 5 014,4 mil. Sk). Takmer 83 % získaných prostriedkov sa 
realizovalo prostredníctvom troch rezortov: ministerstva pôdohospodárstva 
(Poľnohospodárskej platobnej agentúry), ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a 
ministerstva práce a sociálnych vecí. Veľmi nízke čerpanie, len na 5,5 % ročného rozpočtu 
vykazuje rezort životného prostredia a na 5,9 % rezort školstva. 
 

I.2. Výdavky štátneho rozpočtu 
Na rok 2006 sa výdavky štátneho rozpočtu rozpočtujú sumou 330 185,1 mil. Sk (vrátane 
prostriedkov z EÚ). Z nich je na bežné výdavky určených 283 409,1 mil. Sk (85,8 %) a na 
kapitálové výdavky 46 776,0 mil. Sk (14,2 %). 
 
Výdavky štátneho rozpočtu (v mil. Sk)    

 
Skutočnosť 
k 30.6.2005 

Skutočnosť 
k 30.6.2006 

Rozdiel 

Bežné výdavky 119 514,0 134 451,2 14 937,2 
Kapitálové výdavky 8 154,1 14 330,8 6 176,7 
Prechodné položky (refundácie, mylné platby a pod.) -39,0 -500,4 -461,4 

Výdavky spolux) 127 629,1 148 281,6 20 652,5 
   Zdroj: MF SR
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I.2.1. 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 a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. Na rok 2006 sa 
rozpočtujú v úhrnnej sume 283 409,1 mil. Sk, pričom základný prehľad o ich plnení 
poskytujú nasledujúce údaje: 
 
Bežné výdavky štátneho rozpočtu (v mil. Sk) 

 
Skutočnosť 

30.6.2005 
Rozpočet 

2006 
Plnenie 

30.6.2006
% plnenia 

Index 
2005/2004

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 12 732,4 38 631,1 14 650,0 37,9 115,1 

Poistné a príspevok do poisťovní 3 938,4 12 612,7 4 523,1 35,9 114,8 
Tovary a služby 13 923,2 43 840,0 17 458,5 39,8 125,4 
Bežné transfery 71 633,7 164 297,4 78 308,5 47,7 109,3 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s 
úverrmi 17 286,3 24 027,9 19 511,1 81,2 112,9 

Bežné výdavky spolu 119 514,0 283 409,1 134 451,2 47,4 112,5 

     Zdroj: MF SR

I.2.2. Kapitálové výdavky 
 

Kapitálovými výdavkami sa zabezpečujú investičné potreby rozpočtových organizácií 
súvisiace s obstarávaním kapitálových aktív a formou kapitálových transferov aj investičné 
potreby ďalších subjektov v rámci verejnej správy i mimo nej. 

V rozpočte na rok 2006 sa na tieto účely vyčlenilo spolu 46 776,0 mil. Sk. Nízke čerpanie 
kapitálových výdavkov súvisí najmä so sezónnym charakterom procesu obstarávania 
kapitálových aktív a dĺžkou jeho trvania. 

Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu (v mil. Sk) 

 Skutočnosť 
30.6.2005 

Rozpočet 2006
Plnenie 

30.6.2006 
% plnenia 

Index 
2006/2005 

Obstarávanie kapitálových aktív 3 134,0 12 165,1 3 035,0 25,0 96,8 
Kapitálové transfery 5 020,1 34 610,9 11 295,9 32,6 225,0 
Kapitálové výdavky spolu 8 154,1 46 776,0 14 330,9 30,6 175,7 

     Zdroj: MF SR
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II. Správa o hospodárení s rozpočtovými rezervami 
 
V zmysle § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na krytie nepredvídaných 
výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie 
zníženia rozpočtovaných príjmov vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.  
 
Národná rada SR zákonom  č.  655  zo  dňa  13. decembra 2005 o štátnom rozpočte na rok 
2006 schválila výšku zákonných rezerv nasledovne: 
 

Zákonné rezervy v roku 2005 (v mil. Sk)   

 
Schválený      

rozpočet 2005 
Použité 

k 30.6.2005 
Rezerva vlády SR  150,5 68,4*

Rezerva predsedu vlády SR  50,0 26,3 
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 1 245,0 626,1**

Rezervy spolu 1 445,5 720,8 
  * z toho 68,4 mil. Sk riešené rozpočtovými opatreniami 
** z toho 33,8 mil. Sk riešené rozpočtovými opatreniami  Zdroj: MF SR

   

II.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky 
Rezerva vlády SR je na rok 2006 rozpočtovaná sumou 150,5 mil. Sk. Do 30.6.2006 sa z tejto 
rezervy poskytlo, resp. vláda SR rozhodla o použití prostriedkov v celkovej výške 
68,4 mil.Sk. Finančné prostriedky sa uvoľňujú z rezervy vlády rozpočtovými opatreniami 
a platobnými poukazmi. 

Čerpanie prostriedkov rezervy vlády SR (v mil. Sk) 

Čerpanie prostriedkov rezervy vlády SR (v mil. Sk) 

Inštitúcie Účel poskytnutia 
Spôsob uvoľnenia 

prostriedkov 

Prostriedky 
schválené 
uznesením 

vlády 

Použité 
k 30.6.2006

MO SR 
na odškodnenie pozostalých po štátnom 
zamestnancovi, ktorý zahynul pri havárii lietadla 
ozbrojených síl SR AN-24 

Rozpočtové opatrenie 0,400 0,400 

MZV SR 
na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie 
nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v roku 
2006 

Rozpočtové opatrenie 35,996 35,996 

 na financovanie činnosti Národného konventu o 
EÚ v roku 2006 Rozpočtové opatrenie 3,000 3,000 

MZV SR na aktivity zahrnuté do Akčného plánu 
predchádzania všetkým formám diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie na rok 2006 

Rozpočtové opatrenie 4,044 4,044 

MZ SR 

na zabezpečenie pandemického plánu chrípky 
z očakávanej mutácie vírusu pre Kliniku 
infektológie a geografickej medicíny FNsP 
Bratislava, pracovisko Kramáre 

Rozpočtové opatrenie 17,997 17,997 

MZV SR 

na vykonávanie Dohody medzi vládou SR a vládou 
Maďarskej republiky o vzájomnej podpore  
národnostných menšín v oblasti  vzdelávania a 
kultúry z 12. decembra 2003 

Rozpočtové opatrenie 3,000 3,000 

MZV SR na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre 
Indonéziu Rozpočtové opatrenie 4,000 4,000 

  SPOLU   68,437 68,437 

    Zdroj: MF SR
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II.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 
 
Rezerva  predsedu vlády SR v sume 50 mil. Sk  sa v súlade s § 10 odsek 2 písmeno b)  zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole Úradu 
vlády SR. O použití prostriedkov rozhoduje predseda vlády. Prehľad o čerpaní poskytujú 
údaje nasledujúcej tabuľky: 
 

Rezerva predsedu vlády SR (v Sk) 

V tom   
P.č. Žiadateľ Účel použitia 

 Poukázaná 
suma bežné 

transf. 
kap. 

transf. 

1. Peter Svätojánsky, Nová 
Lesná, okr. Poprad 

preteková príprava (v skialpinizme) - 
kúpa hypoxikátora 50 000 50 000 - 

2. OZ Hans Christian 
Andersen, Bratislava výroba sochy H.CH.Andersena 100 000 - 100 000 

3. RKFÚ Sv. Martina 
Hankovce, okr. Bardejov 

obnova kostola Sv. Martina v 
Hankovciach 100 000 100 000 - 

4. Obec Nižná, okr. Tvrdošín riešenie havarijného stavu výmenníkovej 
stanice tepla v ZŠ s MŠ v obci 200 000 - 200 000 

5. OZ Stop fajčeniu, Bratislava organizácia a zabezpečenie projektu 
"Súťaž nefajčiarskych tried 2005/2006" 30 000 30 000 - 

6. OZ Žitavská komunita 
Vráble, o.z. 

budovanie oddychovej zóny Park Žitava 
- stavebné úpravy 50 000 - 50 000 

7. RKC farnosť Cífer, okr. 
Trnava 

dokončenie suterénu prístavby fary - 
pastoračného centra 100 000 - 100 000 

8. Obec Alekšince, okr. Nitra rekonštrukcia kotolne ZŠ 100 000 - 100 000 

9. Obec Nižný Žipov, okr. 
Trebišov rekonštrukcia strechy MŠ 100 000 100 000 - 

10. Peter Polák, Košice dofinancovanie prípravy 12-hod. behu 
vo Fínsku 20 000 20 000 - 

11. Obec Radošovce, okr. Skalica zariadenie kultúrneho domu 100 000 100 000 - 

12. Obec Slaská, okr. Žiar 
n/Hronom kúpa snehovej frézy 50 000 - 50 000 

13. Obec Rudňany, okr. SNV obnova kostola   100 000 100 000 - 

14. Mesto Handlová, okr. 
Prievidza vydanie pamätnej knihy mesta Handlová 50 000 50 000 - 

15. Obec Častkovce, okr. Nové 
M. n/Váhom rekonštrukcia kultúrneho domu v obci 100 000 25 000 75 000 

16. Vydavateľstvo Verbum, 
s.r.o., Košice vydávanie dvojmesačníka a kníh 200 000 200 000 - 

17. Mesto Michalovce 
materiálne zabezpečenie šport. tried - 
nákup šport. potrieb a údržba šport. 
ihrísk ZŠ Okružná 17 

50 000 50 000 - 

18. OZ Zubačka, Tisovec 

rekonštrukcia železničného múzea - 
nákup stavebného materiálu, 
vybudovanie teplovzdušného kúrenia, 
nákup nábytku na zariadenie interiéru 
ŽM 

200 000 60 000 140 000 

19. Obec Žaškov, okr. Dolný 
Kubín 

organizácia 35. ročníka Žaškovského 
minimaratónu 40 000 40 000 - 
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20. Obec Podhájska, okr.Nové 
Zámky výstavba kultúrno-spoločenského centra 250 000 - 250 000 

21. Tomáš Masaryk, Holíč na činnosť - tenis na vozíčku - 
materiálové vybavenie 25 000 25 000 - 

22. Libor Turčiak, Martin 
vybavenie domácnosti, náklady spojené s 
bývaním, ošatenie, obuv, pomôcky pre 
deti 

20 000 20 000 - 

23. Marcel Spodník, Nižný 
Slavkov, okr. Sabinov 

dovybavenie domácnosti, ošatenie a 
obuv pre deti, náklady spojené s 
cestovaním a liečbou syna 

20 000 20 000 - 

24. Tatiana Strnátová, Galanta náklady spojené s bývaním, ošatenie a 
obuv a pomôcky pre deti, lieky 15 000 15 000 - 

25. Obec Dubovce, okr. Skalica rekonštrukcia schodov a Domu smútku 
na cintoríne 80 000 80 000 - 

26. DD a DSS Košice - Barca zakúpenie hygienickej zdvíhacej stoličky 153 745 - 153 745 

27. Obec Studenec, okr. Levoča rekonštrukcia kotolne kultúrneho domu 100 000 - 100 000 

28. Obec Krajné, okr. Myjava výmena okien na budove ZŠ 200 000 200 000 - 

29. Obec Lieskovany 

vypracovanie PD a žiadosti pre fin. 
mechanizmus EHP a Nórsky fin. 
mechanizmus na Projekt regionálne 
centrum mládeže 

110 000 - 110 000 

30. RKFÚ Kuchyňa, okr. 
Malacky oprava strechy a fasády kostola 100 000 100 000 - 

31. Mesto Veľké Kapušany 
nákup reproduktorov, zosilňovačov, 
mikrofónov a techn. zariadenia pre 
Mestské kultúrne stredisko 

46 000 46 000 - 

32. RKC farnosť Svidník rekonštrukcia skladu na chránené dielne 250 000 - 250 000 

33. Matičný telocvičný klub 
Selce, okr. B.Bystrica 

vybudovanie ochranného oplotenia, 
údržba a oprava strechy tribúny v 
športovom areáli ŠK Selce 

200 000 200 000 - 

34. Obec Závadka výstavba budovy obecného úradu 250 000 - 250 000 

35. Obec Donovaly, okr. 
B.Bystrica 

dofinancovanie I. Majstrovstiev stred. 
Európy pretekov psích záprahov, na 
dobudovanie návštevného miesta 
historického banského vodovodu 

450 000 350 000 100 000 

36. RKC farnosť Nové Zámky prestavba pastoračného centra na 
kuchyňu a jedáleň pre bezdomovcov 100 000 42 000 58 000 

37. TJ Družstevník, Hradište pod 
Vrátnom, okr. Senica vybavenie futbalového oddielu 50 000 50 000 - 

38. TJ Sokol, Zubrohlava, okr. 
Námestovo 

na cesty a chodníky v športovom areáli 
TJ 150 000 150 000 - 

39. 
SRRZ Poprad, Združenie 
rodičov pri ZUŠ Michala 
Vileca, Bardejov 

na aparatúru pre kapelu VOX 50 000 - 50 000 

40. Gréckokatolícke biskupstvo 
Prešov generálna oprava baziliky Minor v Ľutine 500 000 - 500 000 

41. Futbalový klub Inter Roma 
Ostrovany 

zakúpenie dresov a futb. lôpt pre 
futbalový kolektív dospelých a žiakov 50 000 50 000 - 

42. Feeling s.r.o. Bratislava finančná podpora projektu "Zlaté husle-
55najlepších muzikantov Slovenska" 100 000 100 000 - 

43. 
OZ TGN Kútik umenia 
Báčsky Petrovec, Srbsko a 
ČH 

podpora činnosti - účasť na folklórnom 
festivale 80 000 80 000 - 
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44. Mesto Modra výmena okien na MŠ, Sládkovičova ul. V 
Modre 100 000 100 000 - 

45. Obec Slančík vybudovanie prístavby k spoločnej 
budove ObÚ a Kultúrneho domu 200 000 20 000 180 000 

46. Cirkevný zbor evanj.cirkvi 
a.v. na Slovensku, Trnava 

dokončenie diakonského domova 
dôchodcov 300 000 - 300 000 

47. RKC farnosť Prešov-Solivar, 
Filiálka Ruská Nová Ves výstavba kostola v obci Ruská Nová Ves 200 000 - 200 000 

48. Obec Horná Strehová, okr. 
Veľký Krtíš 

oprava a údržba barokovo-
klasicistického kostola v obci 80 000 80 000 - 

49. Mesto Nemšová, okr. 
Trenčín rekonštrukcia kultúrneho domu   100 000 100 000 - 

50. 
Kňazský domov Košickej 
arcidiecézy Augustineum 
Bardejovské Kúpele 

rekonštrukcia lieč. domu Augustineum 300 000 - 300 000 

51. Mesto Spišská Belá, okr. 
Kežmarok dokončenie výstavby športového ihriska 150 000 - 150 000 

52. Mesto Dubnica n/Váhom, 
okr. Ilava 

rekonštrukcia renesančno-barokového 
kaštieľa 100 000 - 100 000 

53. OZ Family Cup Bratislava 
organizácia 1. ročníka amatérskych šport. 
2-3 generačných rodinných tímov Family 
Cup 

100 000 65 000 35 000 

54. ISTROART, n.o., Bratislava organizácia koncertu Hommage a Lucia 
Popp 2006 150 000 150 000 - 

55. RKC farnosť Rohov, okr. 
Senica na rekonštrukciu kostola v obci 100 000 - 100 000 

56. Evanjelický a.v. cirkevný zbor 
v Sobotišti, okr. Senica 

na zakúpenie organu do kostola vo 
filiálke Rovensko 100 000 - 100 000 

57. Obec Radošovce, okr. Skalica na vnútorné vybavenie kultúrneho domu 
v obci 100 000 100 000 - 

58. TJ Družstevník Cerová, okr. 
Senica 

na rekonštrukciu osvetlenia ihriska a 
obnovu kabín 80 000 80 000 - 

59. TJ Sokol Borský Mikuláš, 
okr. Senica na oplotenie štadióna a prístupovej cesty 90 000 90 000 - 

60. Obec Koválov, okr. Senica na rekonštrukciu strechy budovy ObÚ 100 000 - 100 000 

61. Obec Hradište pod Vrátnom 
okr. Senica na kúpu zariadenia do kultúrneho domu 150 000 150 000 - 

62. 
Dychová hudba Hradišťanka 
Hradište pod Vrátnom, okr. 
Senica 

na nákup technického vybavenia kapely 40 000 40 000 - 

63. TJ Družstevník, Rovensko, 
okr. Senica na dokončenie opráv športového areálu 50 000 - 50 000 

64. Mesto Dolný Kubín 
na organizáciu 10. ročníka Medzinár. 
súťaže B. Warchala "Talenty pre 
Európu" pre ZUŠ P.M.Bohúňa 

100 000 100 000 - 

65. Obec Bziny, okr. Dolný 
Kubín na rekonštrukciu kostola v obci 100 000 - 100 000 

66. Obec Chlebnice, okr. Dolný 
Kubín 

na výstavbu viacúčelového ihriska, na 
kúpu výzbroje pre skupinu historického 
šermu DRACCO 

230 000 30 000 200 000 

67. RKC farnosť Nová Dubnica, 
okr. Ilava 

na vybudovanie saleziánskeho centra pri 
kostole 500 000 - 500 000 

68. Tanečné centrum Fortuna, 
Poprad 

príspevok na Majstrovstvá Slovenska v 
tancoch 100 000 100 000 - 

69. Obec Tušice, okr. 
Michalovce 

na rekonštrukciu kultúrneho domu - 
výmena okien a dverí 100 000 20 000 80 000 
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70. Atletický klub Martin 
 na organizáciu 41. ročníka 
Medzinárodných cestných pretekov - 
"Beh k srdcu SNP" 

50 000 50 000 - 

71. 

DOMKA, Združenie 
saleziánskej mládeže, 
Dubnica n/Váhom, okr. 
Ilava 

na dostavbu viacúčelového ihriska pri 
stredisku 150 000 - 150 000 

72. TJ Družstevník Oravská 
Poruba, okr. Dolný Kubín 

na veľkonočné športovo-kultúrne 
podujatie 15 000 15 000 - 

73. RKC farnosť Pucov, okr. 
Dolný Kubín na rekonštrukciu kostola v Pucove 50 000 5 000 45 000 

74. Obec Arnutovce, okr. SNV na plynofikáciu kostola v obci 100 000 - 100 000 

75. Pravoslávna cirkevná obec 
Kojšov, okr. Gelnica 

na dokončenie pravoslávneho chrámu v 
obci 50 000 - 50 000 

76. Obec Bajany, okr. 
Michalovce 

na úpravu futbalového ihriska a 
priľahlého okolia, na dokončenie stavby 
rozlúčkovej siene v obci 

600 000 100 000 500 000 

77. Obec Čižatice, okr. Košice  na dofinancovanie výstavby 
polyfunkčného športoviska  150 000 - 150 000 

78. Obec Hôrky, okr. Žilina na opravu verejného osvetlenia v obci 150 000 - 150 000 

79. Obec Pečovská Nová Ves, 
okr. Sabinov 

na dokončenie rekonštrukcie obecného 
kaštieľa - sídlo ObÚ a kultúrneho 
strediska 

200 000 - 200 000 

80. Obec Harichovce, okr. SNV na výmenu okien ZŠ 150 000 150 000 - 
81. Obec Vinné, okr. Michalovce na prestavbu starej školy na ObÚ 100 000 - 100 000 

82. Obec Beniakovce, okr. 
Košice na realizáciu opráv MŠ 150 000 150 000 - 

83. Mesto Brezová pod Bradlom, 
okr. Myjava 

na pokrytie nákladov osláv 87. výročia 
spomienky na M.R.Štefánika - 
sprievodné akcie a národný beh 

30 000 30 000 - 

84. Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR, Bratislava 

na pokrytie nákladov na usporiadanie 
medzinárodnej konferencie 50 000 50 000 - 

85. eMKLUB, Kremnica, okr. 
Žiar nad Hronom 

na podporu projektu - útulok pre 
dievčatá z DD v obci Malá Lehota - 
kúpa postelí a skríň 

36 000 36 000 - 

86. ZŠ Andreja Kmeťa, 
Žarnovica opravu havarijného stavu strechy ZŠ 200 000 200 000 - 

87. Obec Zbudza, okr. 
Michalovce 

na zakúpenie harmoniky a čižiem pre 
Folklórno-divadelný súbor Soľanka 50 000 3 000 47 000 

88. Peter Fedorčák, Prešov na pojazdný vozík za bicykel 13 000 13 000 - 

89. GKC farnosť Tichý Potok, 
okr. Sabinov 

na rekonštrukciu kúrenia v kostole a na 
fare 50 000 50 000 - 

90. Obec Veľaty, okr. Trebišov na pokrytie strechy MŠ 200 000 - 200 000 

91. Obec Švedlár, okr. Gelnica  na protipovodňové opatrenia bystriny 
Švedlársky potok 200 000 - 200 000 

92. 
RKC farnosť Moravské 
Lieskové, okr. Nové Mesto 
nad Váhom 

na renováciu oltárov vo farskom kostole 100 000 100 000 - 

93. Aeroklub Ružomberok, okr. 
Ružomberok 

na podporu činnosti Aeroklubu - 
Majstrovstvá Slovenska v presnom 
pristátí na vetroni 

50 000 50 000 - 

94. NEO, n.o., Nová Dedinka, 
okr. Senec 

na náklady organizácie festivalu 
Kremnické gagy 150 000 150 000 - 

95. Detský folklórny súbor 
KLNKA Bratislava 

na účasť na festivale folklórnych 
súborov sveta v Číne 50 000 50 000 - 

96. GKC farnosť Veľká Tŕňa, 
okr. Trebišov 

na rekonštrukciu chrámu a farskej 
budovy 100 000 - 100 000 

97. Agentúra Amarea, Bratislava na projekt Visegrad Music Tour 2006 50 000 50 000 - 
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98. Obec Šarišské Jastrabie, okr. 
Stará Ľubovňa na výstavbu mosta cez potok Vesné 200 000 - 200 000 

99. Obec Matejovce nad 
Hornádom, okr. SNV na výmenu okien na budove ZŠ 150 000 150 000 - 

100. OZ DONJON, Martin na zakúpenie stavebného materiálu 50 000 - 50 000 

101. Revivals, o.z., Bratislava na organizáciu 6. ročníka festivalu 
"Hudba pod diamantovou klenbou" 50 000 50 000 - 

102. Obec Závada, okr. Veľký 
Krtíš 

na dokončenie "Detského ihriska a 
oddychových plôch v obci" 70 000 - 70 000 

103. RKC farnosť sv. Juraja, 
Hubošovce okr. Sabinov 

na kúpu elektroinštalačného materiálu na 
obnovu kostola 150 000 - 150 000 

104. RKC farnosť Skalka nad 
Váhom, okr. Trenčín 

na opravu stredovekého múra v objekte 
Stredovekého kláštora sv. Andreja - 
Svorada a Beňadika 

100 000 50 000 50 000 

105. Klub Kysuckého maratónu 
Čadca 

na organizáciu 32. ročníka Kysuckého 
maratónu 50 000 50 000 - 

106. Obec Štefanov nad Oravou, 
okr. Tvrdošín príspevok na stavbu domu smútku 100 000 - 100 000 

107. Mesto Šahy, okr. Levice na organizáciu 25. ročníka Dní kultúry v 
Honte 50 000 50 000 - 

108. Skialpinistický klub Sučany, 
okr. Martin 

príspevok pre reprezentantky SR v 
skialpinizme Zuzanu a Martinu 
Dobošové 

50 000 50 000 - 

109. Jazdecký klub "JK" Snina 

na položenie základného kameňa a 
betónovej dosky pod budovu Relaxačno-
vzdelávacieho a sociálneho centra pre 
marginalizované skupiny osôb 

50 000 50 000 - 

110. Senecio-Dom sociálnych 
služieb, n.o., Bratislava na nákup vozíkov a pomôcok na hygienu 70 000 70 000 - 

111. OZ Vrakunská beseda, 
Bratislava 

na činnosť OZ - na technické vybavenie 
- príslušenstvo a program do počítača, 
fax. prístroj, kopírovací stroj 

30 000 30 000 - 

112. Eurosocial, n.o. Kaluža, okr. 
Michalovce 

na vybavenie Domu dôchodcov - kúpa 
polohovateľných lôžok 70 000 - 70 000 

113. Ambróz Otruba, okr. Dolný 
Kubín na opravu strechy domu 15 000 15 000 - 

114. Obec Vyšný Skálnik, okr. 
Rimavská Sobota 

príspevok na opravu domu pre Máriu 
Mikulovú 15 000 15 000 - 

115. Václav Trnka, Levoča na dovybavenie domácnosti 15 000 15 000 - 

116. Jozef Dedič, Klokočov, okr. 
Čadca 

na náklady spojené s bývaním, vybavenie 
domácnosti 10 000 10 000 - 

117. Hokejbalový klub Opička, 
Veľký Krtíš 

na výstavbu extraligového 
hokejbalového ihriska vo Veľkom Krtíši 100 000 - 100 000 

118. Obec Poloma, okr. Sabinov na projekt úpravy verejného 
priestranstva 150 000 - 150 000 

119. Obec Lubina, okr. Nové 
Mesto n/Váhom 

na dokončenie rekonštrukcie chodníka 
na vstupe do obce 100 000 - 100 000 

120. ZOM, Prešov - Združenie 
zdravotne postihnutých 

na organizáciu celoslovenského 
športového stretnutia handicapovaných 
detí a mládeže 

30 000 30 000 - 

121. Obec Tašuľa, okr. Sobrance výstavba rozlúčkovej miestnosti v obci 100 000 - 100 000 
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122. 
Pravoslávna cirkevná obec vo 
Veľkých Kapušanoch, okr. 
Michalovce 

na stavbu chrámu a pastoračného centra 100 000 - 100 000 

123. Obec Hodkovce, okr. Košice na opravu sociálnych zariadení v 
spoločnej budove ObÚ, KD a MŠ 50 000 50 000 - 

124. Obec Štós, okr. Košice na úpravu miestneho parku 80 000 80 000 - 
125. Obec Trstice, okr. Galanta na rekonštrukciu kostola  100 000 - 100 000 

126. Obec Hažín, okr. Michalovce 
na dokončenie viacúčelového 
športového ihriska, na zakúpenie 3 
autobusových čakární 

150 000 50 000 100 000 

127. Obec Lastomír, okr. 
Michalovce 

na riešenie havarijnej situácie na budove 
ZŠ 150 000 150 000 - 

128. Mesto Vráble, okr. Nitra na realizáciu prístavby Mestskej 
telocvične T 18 250 000 - 250 000 

129. Tanečná škola Fresh, Dolný 
Kubín 

na činnosť - organizáciu prehliadok 
moderného tanca 30 000 30 000 - 

130. Obec Parchovany, okr. 
Trebišov 

na rekonštrukciu budovy bývalej MŠ na 
športové centrum 100 000 100 000 - 

131. 
Súkromné športové 
gymnázium Trenčianska 
Teplá, okr. Trenčín 

materiálno-technické zabezpečenie 
potrieb výchovnovzdelávacieho procesu 
na škole - elokovanej prevádzke T. 
Teplice 

150 000 100 000 50 000 

132. Obec Vojčice, okr. Trebišov Dobudovanie športového areálu 150 000 150 000 - 

133. Obec Bačkov, okr. Trebišov Na zriadenie "Výchovno-vzdelávacie 
zariadenie pre mládež ..." 100 000 - 100 000 

134. GKC farnosť Premenenia 
Pána Spišská Nová Ves Na dokončenie interiéru chrámu 300 000 - 300 000 

135. Obec Krušinec, okr. 
Stropkov Na zriadenie oddychového parku 80 000 80 000 - 

136. Obec Nižný Slavkov, okr. 
Sabinov Na vybavenie interiéru Domu smútku 100 000 - 100 000 

137. Súkromná základná umelecká 
škola Snina 

Na zriadenie počítačovej učebne a kúpu 
počítačovej techniky 60 000 - 60 000 

138. 
Úrad Eparchiálnej rady 
pravoslávnej eparchie, 
Michalovce 

Na opravu strechy MŠ 100 000 100 000 - 

139. Detský folklórny súbor 
Čečinka Bratislava Na krojové vybavenie súboru 30 000 30 000 - 

140. Farský úrad v Kokošovciach, 
okr. Prešov Na obnovu interiéru farského úradu 10 000 10 000 - 

141. Obec Koprivnica, okr. 
Bardejov Na výstavbu Domu nádeje 100 000 - 100 000 

142. Obec Perín - Chym, okr. 
Košice Na opravu strechy Obecného úradu 100 000 100 000 - 

143. 
RKC farnosť sv. Cyrila a 
Metoda Selce, okr. B. 
Bystrica 

Na rekonštrukciu farskej budovy 100 000 100 000 - 

144. Obec Vtáčkovce, okr Košice Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 100 000 - 100 000 

145. Mesto Stropkov Na rekonštrukciu a modernizáciu voliér 
v ZOO parku 150 000 - 150 000 

146. 
GKC farnosť Hanušovce 
nad Topľou, okr. Vranov nad 
Topľou 

Na vonkajšiu úpravu chrámu 135 000 - 135 000 

147. UNHCR, zastupiteľský úrad 
na Slovensku, Bratislava Na podujatie "Umelci - utečencom" 160 000 160 000 - 

148. Music - Art Bratislava, Zoltán 
Pék 

Na organizáciu 3. ročníka festivalu 
národnostných menšín 100 000 100 000 - 
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149. Anna Mešťánková, 
Radošovce, okr. Skalica Na dokončenie pomníka 20 000 20 000 - 

150. Obec Zemplínsky Branč, okr. 
Trebišov 

Na usporiadanie žiackeho futbalového 
turnaja 38 000 38 000 - 

151. Obec Tajná, okr. Nitra Na opravu strechy Kultúrneho domu 100 000 100 000   

152. Obec Horná Ves, okr. Žiar 
nad Hronom Na rekonštrukciu klubovne dôchodcov 80 000 20 000 60 000 

153. Obec Červený Kláštor, okr. 
Kežmarok 

Na technickú realizáciu hraničného 
priechodu medzi SR a PR 150 000 - 150 000 

154. OZ Podzámoček, Oravský 
Podzámok, okr Dolný Kubín 

Na realizáciu kultúrnej akcie "Dni 
Oravského podzámku" 20 000 20 000 - 

155. Obec Brezany, okr. Žilina Na výstavbu chodníka v obci 200 000 - 200 000 

156. Mesto Modrý Kameň, okr. 
Veľký Krtíš Na výstavbu šatní pri futbalovom ihrisku 100 000 - 100 000 

157. PhDr. Ladislav Takáč, 
Banská Bystrica 

Na vydanie zborníka "V službách 
demokracie" 30 000 30 000 - 

158. RKC, farnosť Fričovce, okr. 
Prešov 

Na stavbu kostola vo filiálke 
Hendrichovce 150 000 - 150 000 

159. Obec Dulova Ves, okr. 
Prešov Na výstavbu tenisového kurtu 150 000 - 150 000 

160. Obec Olejníkov, okr. 
Sabinov Na opravu budovy Kultúrneho domu 50 000 50 000 - 

161. Konfederácia politických 
väzňov Slovenska Bratislava  

Na vydanie druhej knihy svedectiev o 
zločinnosti komunizmu - Triedni 
nepriatelia 

50 000 50 000 - 

162. 
Východný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku Prešov 

Na opravu fasády budovy Kolégia 300 000 300 000 - 

163. RKC, farnosť Lopej, okr. 
Brezno Na výstavbu farskej budovy 150 000 - 150 000 

164. Sláčikový orchester MUSICA 
IUVENALIS, Košice 

Na účasť orchestra na festivale Japan 
International Youth Musicale 80 000 80 000 - 

165. RKC farnosť Gaboltov, okr. 
Bardejov 

Na ukončenie rekonštrukcie strechy a 
vnútorných priestorov fary 100 000 - 100 000 

166. Slovenská hokejbalová únia, 
Bratislava 

Na dokončenie hokejbalového ihriska 
pre hokejbalový klub Weron 100 000 - 100 000 

167. Eduard Kmec, okr. Prešov Na vybavenie domácnosti 15 000 15 000 - 
168. Zlatica Hrneková, Piešťany Na vybavenie a úpravy v domácnosti 10 000 10 000 - 
169. Katarína Fülöpová, Bratislava Na kúpu ošatenia a pomôcky pre deti 10 000 10 000 - 

170. Inštitút Krista Veľkňaza, 
Žakovce okr. Kežmarok 

Dostavba sociálnych bytov vo Veľkom 
Slavkove pre odchovancov z detských 
domovov 

100 000 - 100 000 

171. 

Laické združenie sestier 
Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie Fatimskej, 
Lesné, okr. Michalovce 

Dobudovanie útulku Fatima pre siroty 100 000 - 100 000 

172. Obec Radatice, okr. Prešov Na zriadenie Centra voľného času pre 
mládež 150 000 100 000 50 000 

173. RKC Farnosť Nová Lesná, 
okr. Poprad 

Na nákup tepelného čerpadla na 
vykurovanie kostola 250 000 - 250 000 

174. 
Slovenská asociácia 
kulturistiky a silového 
trojboja, Bratislava 

Na dofinancovanie nákladov na 
organizáciu ME v kulturistike a mužov a 
zmiešaných párov a v bodyfitness mužov

100 000 100 000 - 

175. OZ Tatry-EU-Vrcholy, 
Košice 

Projekt Panorámy Tatier - umiestnenie 
informačných tabúľ v TANAPe 90 000 90 000 - 
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176. 
Evanjelická cirkev, a. v. 
farský úrad Vyšná Slaná, okr. 
Rožňava 

Na rekonštrukciu oltára 100 000 100 000 - 

177. Obec Čaklov, okr. Vranov 
nad Topľou 

Na kúpu počítačových zostáv pre ZŠ 
Čaklov 20 000 20 000 - 

178. Obec Svätý Peter, okr. 
Komárno 

Na ukončenie rekonštrukcie 
rímskokatolíckeho kostola 100 000 100 000 - 

179. Obec Hriadky, okr. Trebišov Na rekonštrukciu starej MŠ na obecný 
úrad 200 000 - 200 000 

180. RKC Plechotice, okr 
Trebišov 

Na rekonštrukciu cirkevnej pastoračnej 
budovy 100 000 20 000 80 000 

181. Obec Suché, okr. Michalovce Na plynofikáciu Domu smútku 100 000 - 100 000 

182. 
Folklórne občianske 
združenie Javorie Korytárky, 
okr. Detva 

Na organizáciu 8. ročníka Celoslovenskej 
prehliadky fujarášov v Korytárkach 30 000 30 000 - 

183. Obec Radoma, okr. Svidník Na dokončenie Domu nádeje 100 000 - 100 000 

184. 
Reformov.kresť.cirkev, 
farnosť Zemplínske Hradište, 
okr. Trebišov 

Na inováciu chrámu v "Bocianopolise" 100 000 100 000 - 

185. Športový klub Delfín, Nitra Na činnosť klubu - letný projekt pre 
nováčikov 50 000 50 000 - 

186. Mosty, československý 
dvojtýždenník Bratislava 

Na technické zabezpečenie 
vydavateľstva 50 000 50 000 - 

187. Obec Brezovička, okr. 
Sabinov 

Na dokončenie a opravu regulácie 
malého potoka v obci 150 000 - 150 000 

188. Tenis Centrum FK, 
Fiľakovo, okr. Lučenec Na dobudovanie tenisového areálu 150 000 10 000 140 000 

189. FC Bradlan Košariská, okr. 
Myjava Na dobudovanie športového areálu 100 000 - 100 000 

190. Obec Oravská Jasenica, okr. 
Námestovo 

Na rekonštrukciu Obecného úradu, na 
činnosť a obnovu dych.nástrojov pre 
dych.hudbu M.Hamuljaka 

130 000 130 000 - 

191. Obec Pruské, okr. Ilava Na dokončenie "Zóny pohybových 
aktivít" 50 000 - 50 000 

192. Obec Dolná Strehová, okr. 
Veľký Krtíš Na dobudovanie ihriska 200 000 - 200 000 

193. Mestská časť Bratislava - 
Rača 

Na riešenie havarijného stavu strechy ZŠ 
Tbiliská 80 000 - 80 000 

194. Obec Kráľov Brod, okr. 
Galanta Na prestavbu ZŠ 200 000 - 200 000 

195. Obec Šarišské Dravce, okr. 
Sabinov 

Na obnovu činnosti folklórneho súboru 
Dravčan - krojové vybavenie 50 000 50 000 - 

196. RKFÚ Plavnica, okr. Stará 
Ľubovňa Na dostavbu kostola v Plavnici 100 000 - 100 000 

197. Obec Zbudské Dlhé, okr. 
Humenné Na výstavbu Domu nádeje 100 000 - 100 000 

198. GKC farnosť Hažín nad 
Cirochou, okr. Humenné Na stavbu farskej budovy 100 000 - 100 000 

199. Spolok sv. Jána Krstiteľa 
Medzilaborce 

Na materiálovo-technické vybavenie 
spolku 100 000 100 000 - 

200. Mestský hokejový klub VTJ 
Sabinov 

Na projekt "Nádej pre hokejové talenty" 
- kúpa výstroja 80 000 80 000 - 

201. Obec Ľubiša, okr. Humenné Na modernizáciu kultúrneho domu v 
obci 150 000 - 150 000 

202. Obec Veľká Tŕňa, okr. 
Trebišov  Na údržbu miestneho potoka 200 000 200 000 - 
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203. Alexander Daňo, Humenné Príspevok na akciu "Expedícia Pamír Pik 
Lenin 2006" 30 000 30 000 - 

204. 
OZ Rodina obci, obec rodine 
Horná Ves, okr. Žiar nad 
Hronom 

Príspevok pre činnosť hokejbal.oddielu 
SHARKS - na kúpu hokejbalového 
vybavenia 

30 000 30 000 - 

205. Obec Priechod, okr. B. 
Bystrica 

Na činnosť folklórnej skupiny 
Priechoďan - krojové a tech.vybavenie a 
usporiadanie folklórneho popoludnia 

50 000 50 000 - 

206. Obec Slovenská Ľupča, okr. 
B.Bystrica Na vybavenie zrekonštruovanej ZŠ 150 000 150 000 - 

207. Obec Borša, okr. Trebišov Na rekonštrukciu verejného osvetlenia 100 000 - 100 000 

208. 
RKC farnosť sv. J. 
Nepomuckého Haniska, okr. 
Košice 

Na obnovu strechy rímskokatolíckeho 
kostola v obci 100 000 - 100 000 

209. RKC farnosť Štiavnik, okr. 
Bytča 

Na rekonštrukciu strechy farského úradu 
v obci 100 000 100 000 - 

210. 
Domov dôchodcov Radosť, 
n. o. Výrava, okr. 
Medzilaborce 

Na kúpu kotla na tuhé palivo 80 000 - 80 000 

211. Obec Brusno, okr. B. 
Bystrica 

Na kúpu snežnej frézy a kosačky, 
príspevok na zabezpečenie hasičskej 
techniky a výstroja pre Dobrovoľný 
hasičský zbor v obci 

350 000 - 350 000 

212. Obec Novoť, okr. 
Námestovo 

Príspevok na stavbu "Cesta Novoť - 
Dúľov" 300 000 300 000 - 

213. Obec Oravský Biely Potok, 
okr. Tvrdošín 

Na rekonštrukciu mosta cez Studený 
potok 150 000 - 150 000 

214. Obec Bobrov, okr. 
Námestovo Na rekonštrukciu kaplniek 100 000 100 000 - 

215. Obec Rajecká Lesná, okr. 
Žilina 

Na výstavbu parkoviska pri Lurdskej 
kaplnke 150 000 - 150 000 

216. Slovenský zväz sluchovo 
postihnutých ZO Ilava 

Na organizáciu ozdravovacieho sociálno 
- rehabilitačného pobytu 30 000 30 000 - 

217. Sclerosis Multiplex - klub 
Roska Tornaľa, okr. Revúca Na rekondičný pobyt členov klubu 15 000 15 000 - 

218. Soňa Kachničová Brezno Náklady na domácnosť, štúdium dcéry, 
kúpeľná liečba pre dcéru 15 000 15 000 - 

219. Iveta Mitterová, Hrachovo 
okr. Rimavská Sobota 

Na opravu hygienického zariadenia 
(septiku) 15 000 15 000 - 

220. Obec Slovenské Nové Mesto, 
okr. Trebišov 

pre Dobrovoľný hasičský zbor 
Slovenské Nové Mesto 100 000 100 000 - 

221. NsP Spišská Nová Ves Na nákup ultrasonografického prístroja 500 000 - 500 000 

222. OZ Hlava 98, Bratislava Na realizáciu podujatia Dní Milana 
Hodžu 2006 300 000 300 000 - 

223. Obec Prietrž, okr. Senica Na opravu miestnych komunikácií 100 000 100 000 - 

224. Obec Častkov, okr. Senica Na výmenu omietok na ZŠ a výmenu 
okien, dverí a omietok na budove ObÚ 200 000 200 000 - 

225. RKC Farnosť sv.Demetera, 
Bušince, okr. Veľký Krtíš 

Na opravu a rekonštrukciu budovy 
farského úradu  100 000 - 100 000 

226. RKC farnosť Čerhov, okr. 
Trebišov Na opravu strechy 100 000 100 000 - 

227. RKC Šarišské Dravce, okr. 
Sabinov 

Na zakúpenie nového Betlehema do 
filiálneho kostola v obci Poloma 150 000 - 150 000 

228. Obec Záborské, okr. Prešov Na kúpu hasičskej striekačky 150 000 - 150 000 
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229. Obec Záborské, okr. Prešov Vybavenie priestorov hudobno-tanečnej 
školy 30 000 30 000 - 

230. Obec Záborské, okr. Prešov Riešenie havarijného stavu MŠ 100 000 - 100 000 

231. Elena Folentová, Lieskovec, 
okr. Humenné Na zriadenie kúpeľne 15 000 15 000 - 

232. 
Patrícia Nawrocká, Vyšný 
Skálnik, okr. Rimavská 
Sobota 

Na opravu detskej izby 15 000 15 000 - 

233. NEO agency, Poprad Na tlač "Katalóg služieb voľného času" 
v reg. Orava-Liptov-Spiš 100 000 100 000 - 

234. Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku, Bratislava 

Na dobudovanie interiéru Múzea 
chorvátskej kultúry-zabezpečenie 
počítačových zostáv 

120 000 42 000 78 000 

  S p o l u   26 291 745 10 865 000 15 426 745

     Zdroj: MF SR

 

II.3. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 
 
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii sa v roku 2006 vytvorila na 
zabezpečenie plynulého financovania spoločných programov Slovenskej republiky a 
Európskej únie. Z tejto rezervy sa kryjú nevyhnutné a nepredvídané výdavky, ktoré vzniknú 
v priebehu roka, ako sú napríklad bankové poplatky za vedenie účtov, kurzové rozdiely, daň 
z úrokov, náklady za vykonanie platieb, zrážková daň z úrokov na účtoch a podobne.  
 
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii je na rok 2006 rozpočtovaná 
v sume 1 245,0 mil. Sk. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov bol jej rozpočet zvýšený o 1 007,2 mil. Sk. Ide o prostriedky rezervy 
viazané v roku 2005, ktoré sa použijú v roku 2006 a v nasledujúcich rokoch.  
 
V 1. polroku 2006 boli vykonané aj ďalšie rozpočtové opatrenia: 
- viazali sa výdavky rezervy  v sume  27,9 mil. Sk, o ktoré bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov kapitoly Ministerstva financií SR. Finančné prostriedky boli použité na krytie 
výdavkov súvisiacich s obstaraním hardvéru a úpravami softvéru s cieľom zefektívnenia 
IT systémov a ich prepojením; 

- viazala sa rezerva v sume 5,9 mil. Sk a zároveň sa prekročil rozpočet kapitoly Ministerstva 
financií SR.  Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za vykonanie prác a 
splnenie podmienok v zmysle Zmluvy o audite plnenia akreditačných kritérií 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci programu SAPARD. 
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V 1. polroku 2006 sa vyčerpalo 592,4 mil. Sk v nasledovnej štruktúre (v tis. Sk): 
 
Rezerva na prostriedky a odvody EÚ (v tis. Sk) 
  Čerpanie  

  
Schválený rozpočet  

2006 
Upravený rozpočet 

2006  k  30. 6. 2006 

Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ spolu 1 245 005 2 218 442 592 356 
1. Rezerva na štrukturálne operácie 796 014 1 272 287 159 455 

v tom:    
- rezerva na štrukturálne fondy                          520 001 946 819 110 000 
   v tom: - špecifické výdavky                        330 001 509 676 110 000 
               - globálne výdavky                          190 000 420 535 0 
               - výdavky na financovanie aktivít  0 16 608 0 
                  súvisiacich s fin. riadením      
                  štrukturálnych fondov    
- rezerva na Kohézny fond                               276 013 325 468 49 455 

   
2. Rezerva na zefektívnenie systému finančného riadenia 
EÚ fondov a  iných finančných nástrojov 70 000 53 450 0 

   
3. Rezerva na financovanie záručnej sekcie EAGGF 259 497 259 497 64 874 

   
4. Rezerva na odvody do všeobecného rozpočtu 
Európskej únie 119 494 138 134 0 

   
5. Rezerva na predvstupový fond PHARE 0 474 017 353 578 

   
6. Rezerva na predvstupový fond ISPA 0 19 448 14 448 

   
7. Rezerva na predvstupový fond SAPARD 0 1 610 0 
  Zdroj: MF SR
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III. Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2006 
 
Bilancia príjmov a výdavkov ŠR (v mil. Sk) 

  Ukazovateľ 
Rozpočet  

2006 
Skutočnosť   
30.06.2006 

Skutočnosť   
30.06.2005 

% 
plnenia 

rozpočtu 

 
Medziročná 
zmena v Sk

I. PRÍJMY  SPOLU  272 717 138 036 126 480 50,6 11 556 

A. Daňové príjmy celkom  215 657 113 386 111 485 52,6 1 901 

A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 43 144 29 181 29 523 67,6 -342 

     Daň z príjmov fyzických osôb 2 493 -557 1 520 -22,3 -2 078 
         - zo závislej činnosti 35 242 14 981 14 762 42,5 218 
         - z podnikania. 4 968 3 758 4 764 75,6 -1 007 
         - výnos  poukáz. územ.samosprávam -37 717 -19 295 -18 006 51,2 -1 289 
     Daň z príjmov právnických osôb 36 181 27 223 25 633 75,2 1 590 
     Daň z príjmov vyberaná zrážkou 4 470 2 515 2 369 56,3 146 

A.2 Dane za tovary a služby 171 913 83 687 80 983 48,7 2 704 

     Daň z pridanej hodnoty 119 997 59 310 58 597 49,4 713 
     Spotrebné dane 51 914 24 396 22 346 47,0 2 050 
     Dane z použ.tovar. a z povol. na výkon činn. 2 -20 39 -976,0 -59 

A.3 Dane z medz. obchodu a transakcií 600 322 277 53,7 45 

A.4 Iné dane a daňové príjmy z min.daň. sústavy 0 196 702 x -506 

B. Nedaňové príjmy  14 966 11 235 9 633 75,1 1 602 

B.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 118 1 051 198 49,6 853 
B.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 7 630 3 502 3 873 45,9 -371 
B.3 Kapitálové príjmy 1 266 599 179 47,3 420 
B.4 Úroky z domácich a  zahr. úverov, pôž., vkladov 1 031 1 735 1 481 168,3 254 
B.5 Iné nedaňové príjmy 2 921 4 348 3 902 148,9 446 
C. Granty a transfery  42 094 13 415 5 362 31,9 8 053 

C.1 Tuzemské  granty a transfery 14 213 4 593 319 32,3 4 274 
C.2 Zahraničné granty  0 44 28 x 16 
C.3 Zahraničné transfery - prostr. z rozpočtu EÚ 27 880 8 772 5 014 31,5 3 758 
C.4 Zahraničné transfery - ostatné prostr. z EÚ 0 6 1 x 5 

D. Prechodné položky  0 0 0 x 0 

II. VÝDAVKY SPOLU 330 185 148 282 127 629 44,9 20 652 

A. Bežné výdavky 283 409 134 451 119 514 47,4 14 937 

A.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob. vyrovn. 38 631 14 650 12 732 37,9 1 918 
A.2 Poistné a príspevok do poisťovní 12 613 4 523 3 938 35,9 585 
A.3 Tovary a služby 43 840 17 458 13 923 39,8 3 535 
A.4 Bežné transfery  164 297 78 308 71 634 47,7 6 675 
A.5 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi 24 028 19 511 17 286 81,2 2 225 
B. Kapitálové výdavky 46 776 14 331 8 154 30,6 6 177 

B.1 Obstarávanie kapitálových aktív 12 165 3 035 3 134 24,9 -99 
B.2 Kapitálové transfery 34 611 11 296 5 020 32,6 6 276 
C. Prechodné položky (refundácie,...) 0 -500 -39 x -461 

III. SCHODOK (-) -57 468 -10 245 -1 149 17,8 -9 097 

      Zdroj: MF SR

 

 62



IV. Plnenie štátneho rozpočtu SR podľa rozpočtových kapitol 
 

Plnenie štátneho rozpočtu SR podľa rozpočtových kapitol k 30.6.2006 (v mil. Sk) 

 S CH V Á L E N Ý 
R O Z P O Č E T 

S K U T O Č N O S Ť 
k 30.06.2006 

KAPITOLY Príjmy Výdavky Saldo Príjmy Výdavky Saldo 

KANCELÁRIA  NÁRODNEJ  RADY SR 21 841 -820 14 325 -312 
KANCELÁRIA  PREZIDENTA SR 0 141 -141 0 44 -44 
ÚRAD  VlÁDY SR 16 666 -651 19 359 -340 
ÚSTAVNÝ  SÚD  SR 0 72 -72 1 33 -33 
NAJVYŠŠÍ  SÚD  SR 0 209 -208 0 69 -69 
GENERÁLNA  PROKURATÚRA SR 8 1 354 -1 346 6 528 -522 
NAJVYŠŠÍ  KONTROLNÝ  ÚRAD SR 0 178 -178 0 56 -56 
SLOVENSKÁ  INFORMAČNÁ  SLUŽBA 5 1 115 -1 110 2 484 -481 
MIN.  ZAHRANIČNÝCH  VECÍ  SR 404 3 717 -3 313 144 1 926 -1 782 
MIN.  OBRANY SR 160 27 923 -27 763 93 10 791 -10 698 
MIN.  VNÚTRA  SR 912 22 156 -21 244 1 097 9 295 -8 197 
MIN.  SPRAVODLIVOSTI  SR 385 7 420 -7 035 240 3 024 -2 784 
MIN.  FINANCIÍ  SR 1 174 8 255 -7 082 1 001 3 235 -2 234 
MIN.  ŹIVOTNÉHO  PROSTREDIA  SR 3 877 6 718 -2 841 225 1 320 -1 095 
MIN.  ŚKOLSTVA  SR 680 48 915 -48 235 91 23 860 -23 769 
MIN.  ZDRAVOTNÍCTVA  SR 259 26 457 -26 199 860 13 084 -12 224 
MIN.  PRÁCE, SOC. VECÍ  A  RODINY  SR 2 769 48 927 -46 157 1 714 23 197 -21 484 
MIN.  KULTÚRY  SR 945 4 566 -3 621 248 2 306 -2 058 
MIN.  HOSPODÁRSTVA  SR 1 541 9 507 -7 966 765 4 119 -3 354 
MIN.  PôDOHOSPODÁRSTVA  SR 12 795 21 342 -8 547 5 705 5 263 442 
MIN.  VÝSTAVBY  A  REGION.  ROZVOJA  SR 1 616 9 507 -7 891 443 5 334 -4 891 
MIN.  DOPRAVY, PôŚT A  TELEKOM.  SR 5 380 27 292 -21 912 1 873 7 439 -5 566 
ÚRAD GEOD., KART.  A  KATASTRA  SR 13 1 124 -1 111 31 458 -427 
ŚTATISTICKÝ  ÚRAD  SR 10 558 -549 25 273 -248 
ÚRAD  PRE  VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE 4 65 -62 23 28 -5 
ÚRAD  JADROVÉHO  DOZORU  SR 0 77 -77 1 28 -27 
ÚRAD  PRIEMYS. VLASTNÍCTVA  SR 38 85 -46 40 35 5 
ÚRAD  PRE  NORM. METR. A SKÚŠ. SR 1 577 -576 54 110 -56 
ÚRAD  PRE  ŠTÁTNU  SLUŽBU 0 50 -50 0 20 -20 
PROTIMONOPOLNÝ  ÚRAD  SR 0 56 -56 48 23 25 
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ  ÚRAD 1 261 -260 1 75 -75 
SPRÁVA  ŚTÁT.  HMOTN. REZERV  SR 30 670 -640 109 306 -197 
VŚEOBECNÁ  POKLADN.  SPRÁVA 239 609 47 837 191 772 123 086 30 129 92 957 
SLOVENSKÁ  AKADÉMIA  VIED 64 1 545 -1 480 77 704 -627 
Ú H R N 272 717 330 185 -57 468 138 036 148 282 -10 245 

     Zdroj: MF SR
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