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ZHRNUTIE 
 

V nadväznosti na zverejnenú Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. 
štvrťroku 2009 a mesačné indikátory vývoja ekonomiky vypracovalo MF SR aktualizáciu svojej predikcie 
o makroekonomickom a fiškálnom vývoji v roku 2009 s cieľom posúdiť ich vplyv na pozíciu verejných financií. 
Materiál nadväzuje na Správu o vývoji makroekonomického vývoja a vývoja verejných financií za prvý polrok 
2009 a predikciu do konca roka 2009 (polročný materiál). 
 
Najnovšie prognózy MF SR pri väčšine indikátorov potvrdzujú doterajšie očakávania o smerovaní v hlavných 
oblastiach ekonomiky SR. Slovenská ekonomika klesla v prvom polroku 2009 o 5,5%, čo predstavuje prepad 
oproti prvému polroku 2008 a aj celému roku 2008. Očakáva sa, že pokles HDP za celý rok 2009 dosiahne 
úroveň 5,7%. Príčinou je globálna finančná kríza, ktorá sa prejavila v plnom rozsahu aj na Slovensku. 
Hospodárska kríza priniesla  značné oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobuje klesajúcu dynamiku 
slovenského exportu, produkčnej stránky, trhu práce a celkového domáceho dopytu.  
 
Hlavný fiškálny cieľ vlády na rok 2009 bol stanovený v rámci pôvodného rozpočtu verejnej správy na roky 2009-
2011 v podobe deficitu verejnej správy vo výške 2,1% HDP (vrátane nákladov spojených s 2.pilierom 
dôchodkovej reformy vo výške 1,1% HDP). Odhadovaný deficit  verejnej správy v polročnom materiáli bol na 
úrovni 6,3% HDP a zohľadňoval už vo veľkej miere vplyv ekonomickej krízy.  Aktuálny odhad deficitu verejnej 
správy je na úrovni 6,3% HDP, čím sa potvrdili predpoklady uvedené v polročnom materiáli. 
 
Vo výhľade naďalej prevažujú negatívne riziká, ktoré môžu ešte prehĺbiť deficit verejnej správy. Pokles HDP 
a ostatných makroekonomických ukazovateľov mal negatívny dopad na daňové príjmy verejnej správy, čo sa 
prejavilo aj v nižších daňových príjmoch obcí a VÚC. Nižšie daňové príjmy vytvárajú tlak na hospodárenie obcí 
a VÚC, čo môže viesť k vyššiemu čerpaniu úverov. Nemenej významnou skutočnosťou z pohľadu možného 
negatívneho vplyvu na deficit je aj vývoj pohľadávok a záväzkov subjektov sektora verejnej správy (predovšetkým 
u obcí a VÚC).  
 
Odhadovaná výška deficitu verejnej správy na úrovni 6,3% HDP je vzhľadom na aktuálnu ekonomickú 
situáciu primeraná a pôsobí na ekonomiku stabilizačne. Prekročenie pôvodne rozpočtovanej úrovne 
deficitu je dôsledkom pôsobenia automatických stabilizátorov, zníženia potenciálneho rastu ekonomiky 
a realizácie protikrízových opatrení prijatých vládou SR. Výdavkový rámec schválený v rozpočte na rok 
2009 by sa mal zachovať, akékoľvek dodatočné opatrenia musia byť financované realokáciou v rámci 
existujúcich výdavkových limitov. 
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I.      VÝVOJ MAKROEKONOMICKÉHO PROSTREDIA 

I.1. Prehľad súčasných trendov  

Hospodársky rast a trh práce   

 

Ekonomika SR klesla reálne v prvom polroku 2009 o 5,5%, čo predstavuje prepad oproti prvému polroku 2008 
(rast 8,6%) a aj celému roku 2008 (rast 6,4%). Rýchly odhad HDP na tretí štvrťrok 2009 ukazuje mierne 
zlepšenie, keďže medziročný pokles dosahuje iba 4,9%, čo predstavuje medzikvartálny rast o 1,6%, jeden z 
najvyšších spomedzi krajín EÚ. Vývoj na ročnej báze odráža vplyv hospodárskej krízy, ktorá priniesla  značné 
oslabenie zahraničného dopytu, čo spôsobuje klesajúcu dynamiku slovenského exportu, priemyselnej výroby, 
trhu práce a celkového domáceho dopytu.  
 
Podľa dopytovej štruktúry ekonomiky bol pokles v prvom polroku 20091 spôsobený poklesom domáceho aj 
zahraničného dopytu. Reálne klesla každá zložka HDP okrem konečnej spotreby vlády (rast o 1,2%). Konečná 
spotreba domácností klesla o 0,2%. To bolo spôsobené zhoršením podmienok na trhu práce ako aj poklesom 
spotrebiteľskej dôvery začiatkom roka, v druhom štvrťroku však domáca spotreba zaznamenala medziročný rast 
o 0,7%. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 11,7%. Vývoz a dovoz tovarov a služieb klesol približne 
rovnakým tempom, 22,4% a 22,2%, čo je výrazný rozdiel oproti dvojciferným rastom z prvého polroka 2008. 
Bilancia zahraničného obchodu za prvý polrok (v bežných cenách) bola záporná, avšak mierne lepšia ako v 1. 
štvrťroku 2008, k čomu prispelo kladné saldo zahraničného obchodu v druhom štvrťroku. 
 
Z hľadiska odvetvovej štruktúry najviac k poklesu HDP v prvom polroku 2009 prispeli exportne orientované 
odvetvia, ktoré doteraz tradične generovali vysoký rast. Ide predovšetkým o výrobu strojov, elektrických zariadení 
a dopravných prostriedkov. Pokles priemyselnej výroby dosiahol počas prvých deviatich mesiacov 2009  úroveň 
19,4%, v septembri sa však jeho tempo spomalilo iba na -5,2%, čo naznačuje zlepšovanie vo vývoji. Prispelo 
k tomu predovšetkým spomalenie prepadu výroby dopravných prostriedkov, výroby kovov, ako aj rast výroby 
počítačových, elektronických a optických výrobkov.  Kompozitný indikátor rastu  tržieb vo vybraných odvetviach 
(VO), ku ktorému z veľkej časti prispieva výroba dopravných prostriedkov a veľkoobchod, vykazuje podobný 
trend.  
 

Výrazný pokles priemyselnej produkcie 
(vývoj  medziročných rastov po mesiacoch) 

 
Pokles HDP je sprevádzaný poklesom tržieb vo 
vybraných odvetviach 

-30

-20

-10

0

10

20

30

I.0
1

V
II.

01 I.0
2

V
II.

02 I.0
3

V
II.

03 I.0
4

V
II.

04 I.0
5

V
II.

05 I.0
6

V
II.

06 I.0
7

V
II.

07 I.0
8

V
II.

08 I.0
9

V
II.

09

 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

20
01

q1
20

01
q3

20
02

q1
20

02
q3

20
03

q1
20

03
q3

20
04

q1
20

04
q3

20
05

q1
20

05
q3

20
06

q1
20

06
q3

20
07

q1
20

07
q3

20
08

q1
20

08
q3

20
09

q1
20

09
q3

tržby vo VO

HDP

 

Zdroj: ŠÚ SR, MF SR  Zdroj: ŠÚ SR, MF SR 

 
Vývoj v reálnej ekonomike a prepad zahraničného dopytu sa s časovým posunom začal prejavovať aj na 
slovenskom trhu práce. Podľa flash odhadu klesla zamestnanosť v metodike ESA95 v treťom štvrťroku 2009 
medziročne o 3,7%. K celkovému poklesu zamestnanosti najviac prispel pokles zamestnanosti v súkromnom 
sektore. Zvyšuje sa počet podnikateľov bez zamestnancov. Posledné údaje o nezamestnanosti z Ústredia práce 
sociálnych vecí a rodiny z októbra priniesli veľmi mierne zlepšenie, keď počet evidovaných nezamestnaných 
poklesol  o 1277  osôb.  Miera evidovanej nezamestnanosti tak dosiahla hodnotu 12,4 %, čo je medzimesačné 

                                                      
1 Údaje o štruktúre HDP sú dostupné len po druhý štvrťrok 2009. Dáta za tretí štvrťrok budú zverejnené 3.12.2009. 
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zlepšenie o 0,05 p.b a medziročné zhoršenie o 4,89 p.b.. V 1. polroku 2009 sa priemerná nominálna mesačná 
mzda zamestnanca v hospodárstve medziročne zvýšila o 3,7 % na 721,40 Eur. Reálna mzda vzrástla o 1 %.  
 
Pokles dopytu našich najvýznamnejších obchodných partnerov sa musel nevyhnutne odraziť na vývoji 
zahraničného obchodu. Zníženie objemu exportu tovarov bolo zaznamenané už v poslednom štvrťroku 2008. 
Kým za prvý polrok 2008 dosiahol nominálny export medziročný rast na úrovni 13,5%, v druhej polovici roka 2008 
to bol pokles medziročne o 2,8% a prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenalo pokles na úrovni 22,9%. 
Najvýraznejšie sa prepadol automobilový a hutnícky priemysel. Saldo obchodnej bilancie bolo po prvých deviatich 
mesiacoch roku 2009 aktívne vo výške 954,5 mil. EUR, čo bolo spôsobené rýchlejším poklesom dovozov v 
porovnaní s vývozmi. Za zlepšením salda bol nižší dovoz priemyselných dodávok a príslušenstva dopravných 
zariadení. V prvom polroku 2009 prišlo k medziročnému zlepšeniu salda bežného účtu platobnej bilancie o 
1143,4 mil. Eur, pričom dosiahnutý deficit bol vo výške 948,2 mil. Eur. Zlepšenie salda bolo spôsobené 
predovšetkým pozitívnym vývojom na strane bilancie tovarov.  
 

Menové ukazovatele  
 

Rozšírenie globálnej ekonomickej krízy má aj pozitívny prejav v podobe znižovania inflácie. Slovensko v tomto 
prípade netvorí výnimku. Miera inflácie od septembra 2008, kedy (v metodike CPI) dosiahla 5,4% klesá a v 
októbri 2009 predstavovala iba 0,4%. Podľa metodiky HICP bola v uvedenom mesiaci inflácia dokonca -0,1%, čo 
je vôbec najnižšia hodnota od začiatku sledovania cien v tejto metodike. Hlavne v niektorých rozhodujúcich 
segmentoch spotrebného koša (napr. potraviny, hotely, kaviarne a reštaurácie) sa ceny po zavedení eura vyvíjajú 
podstatne lepšie ako boli očakávania MF SR a NBS. 
 

Rozhodujúcim faktorom poklesu miery inflácie je svetová ekonomická kríza, ktorá pre výrobcov tovarov, 
poskytovateľov služieb a obchodníkov znamená zostrenie konkurenčného boja a narovnávanie obchodných 
marží. Eliminuje používanie špekulatívnych praktík zo strany obchodníkov, pretože tie by v konečnom dôsledku 
mohli viesť k strate zákazníka. Zároveň v dôsledku krízy pominuli potenciálne problémy z prehrievania 
ekonomiky, a tak sa tiež stratili aj tlaky na zvyšovanie miezd, ktoré potenciálne mohli negatívne ovplyvniť inflačný 
vývoj. Nízka miera inflácie je jeden z mála pozitívnych aspektov krízy v tom zmysle, že pomáha udržať kúpnu silu 
obyvateľstva. Z hľadiska štruktúry je možné v roku 2009 pozorovať spomalenie tempa rastu cien (resp. negatívnu 
zmenu cien) vo všetkých zložkách inflácie s výnimkou trhových služieb, ktoré by mali byť mierne poznačené 
vplyvom zavedenia eura. 
 

Pokiaľ ide o Maastrichtské kritérium cenovej stability, v čase hodnotenia Slovenska Európskou komisiou o prijatí 
Slovenska do Eurozóny bola rezerva slovenskej HICP inflácie voči referenčnej hodnote 1 p.b. (marec 2008). Hoci 
sa v priebehu roka 2008 rezerva postupne zužovala, plnenie kritéria cenovej stability bolo bezproblémové. 
Slovensko od februára do septembra 2009 mierne prekročilo Maastrichtské kritérium cenovej stability, ale 
v súčasnosti ho už opäť plní (rezerva oproti referenčnej hodnote v októbri 2009 bola 0,29 p.b.). Porovnávanie 
slovenskej inflácie s referenčnou hodnotou v čase hospodárskej krízy však nemá opodstatnenie vzhľadom na 
skutočnosť, že referenčnú hodnotu v súčasnosti tvoria tiež štáty, ktoré sa dostali do deflácie (referenčná hodnota 
sa blíži k teoretickým minimám 1,5%). 
 

Vývoj celkovej inflácie a jej hlavných komponentov 
(medziročne, %) 

 
Stav plnenia maastrichtského kritéria cenovej 
stability (%) 
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Dňom vstupu Slovenska do eurozóny (1.1.2009) prestala NBS vykonávať funkciu tvorcu menovej politiky. Tá je 
v súčasnosti zabezpečovaná prostredníctvom Európskej centrálnej banky pre eurozónu ako celok. Národná 
banka ukončila realizáciu svojej menovej politiky pri základnej sadzbe 2,5% na konci roka 2008 po niekoľkých 
zníženiach v druhej polovici roka, kopírujúc už znižovanie základnej sadzby zo strany ECB. ECB následne v roku 
2009 pristúpila ešte k 4 zníženiam svojej sadzby na jej súčasnú úroveň 1,0%. Hlavnou príčinou prudkého 
znižovania sadzieb je snaha oživiť nástrojmi monetárnej politiky recesiou zasiahnutú eurozónu, pričom aktuálny 
cenový vývoj takéto prudké znižovanie úrokových sadzieb umožňuje. Predpokladáme zachovanie základnej 
úrokovej sadzby ECB na súčasnej úrovni minimálne do konca roku 2009. 
 

I.2. Vonkajšie prostredie a domáce očakávania   
 

Vývoj vonkajšieho prostredia  

 
Posledný vývoj v oblasti vonkajšieho prostredia bol charakterizovaný pozitívnymi signálmi, ktoré môžu 
naznačovať, že pád svetovej ekonomiky dosiahol svoje dno. Začiatok roka bol ešte poznačený nepriaznivým 
vplyvom finančnej krízy. Tlaky na finančný sektor a celková neistota vyústili do sprísňovania úverových 
štandardov a nedostatku likvidity, čo výrazne napomohlo prelievaniu problémov z finančných trhov do reálnej 
ekonomiky. Dôvera v budúci ekonomický vývoj vyjadrená v indikátoroch ekonomického sentimentu sa vo 
viacerých krajinách vplyvom krízy výrazne zhoršila. Od druhej polovice roka 2008 sa tieto tendencie začali 
negatívne premietať do ukazovateľov reálnej ekonomiky vyspelých krajín. Medzi prvé príznaky sa zaradili 
výrazné poklesy stavebných objednávok, ku koncu roka 2008 mnohé krajiny zaznamenali výrazné prepady 
priemyselnej produkcie a zahraničného obchodu. Práve transmisný kanál zahraničného obchodu rozšíril krízu do 
celého sveta a čoraz viac sa začal skloňovať pojem globálna ekonomická kríza. Väčšina rozvinutých ekonomík 
sa dostala do recesie a rozvíjajúce sa ekonomiky zaznamenali výrazný pokles ekonomickej aktivity. Vo svojej 
najnovšej prognóze z októbra 2009 to potvrdil aj MMF, podľa ktorého by mala ekonomika sveta poklesnúť v roku 
2009 o 1,1%, čo je najväčší pád za posledných 60 rokov. V roku 2008 európska ekonomika vzrástla o 0,9%, 
pričom eurozóna rástla tempom 0,8%. V roku 2009 sa podľa prognóz EK očakáva pokles ekonomiky EÚ o 4,0% 
a eurozóny tiež o 4,0%. Ekonomike USA sa v roku 2008 podarilo rásť na úrovni 1,1% a to vďaka rozsiahlym 
fiškálnym stimulom z prvej polovici roka. V roku 2009 by podľa prognóz Európskej komisie malo prísť k poklesu 
HDP v USA o 2,9% . 
 
Od druhého štvrťroka 2009 sa začínajú prejavovať určité pozitívne signály, ktoré môžu naznačovať, že pád 
svetovej ekonomiky dosiahol svoje dno. Ukazovatele ekonomického sentimentu v EU rastú od apríla 2009 už 
šiesty mesiac po sebe a priemyselné objednávky v eurozóne sa v septembri 2009 oproti augustu zvýšili o 1,5%. 
Podľa flash odhadov bol rast HDP v EÚ27  treťom kvartáli 2009 vyšší ako sa očakávalo. Viaceré rozvinuté krajiny 
potvrdili priaznivý vývoj z druhého kvartálu (medzikvartálne rasty HDP: Nemecko 0,7%, Francúzsko 0,3%). 
Známky zlepšovania ekonomického vývoja v EÚ27 budú mať priaznivý dopad na slovenský export, čo potvrdzuje 
aj vývoj predaja automobilov v EÚ. Automobilový sektor, ako jeden z výraznejšie postihnutých touto krízou tiež 
zaznamenal pozitívne správy. Registrácia nových automobilov v EÚ sa v októbri zvýšila o 11,6% (piaty mesiac za 
sebou zaznamenaný nárast oproti výrazným prepadom v predchádzajúcich mesiacoch). Očakávania ohľadom 
budúceho ekonomického vývoja sa zlepšili o čom svedčia aj revidované odhady EK smerom nahor. Mierny 
optimizmus sa týka najmä rokov 2009 a 2010. Podľa prognózy EK z októbra 2009, reálny rast HDP v eurozóne  
bude v roku 2009 na úrovni -4.1%. Výhľad pre nasledujúci rok 2010 bol revidovaný smerom nahor o 0,8 p.b. na 
0,7%. 
 
Americká centrálna banka (FED) znižovala od júna 2007 svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá začala klesať z 
úrovne 5,25% v septembri 2007 na súčasnú úroveň 0,25% (ku koncu novembra 2009). Fed realizoval väčšinu 
znížení základnej úrokovej sadzby už v rokoch 2007 a 2008, pričom v roku 2009 už nepristúpil k žiadnej zmene 
menovej politiky prostredníctvom úrokových sadzieb. Sadzby americkej centrálnej banky sú prakticky na nule 
a preto už neexistuje spôsob ako podporiť ekonomiky prostredníctvom tohto transmisného kanála. Príčinou 
rekordne nízkych sadzieb FEDu je podobne ako pri ECB aktuálna hospodárska kríza a snaha o naštartovanie 
amerického hospodárstva. Menová politika FEDu je primárne orientovaná na hospodársky rast a nie na cenovú 
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stabilitu ako v prípade ECB, čo umožňovalo FEDu znižovať svoje sadzby skôr ako ECB aj napriek hroziacim 
inflačným rizikám z rastúcich cien ropy v roku 2008. 
    
Cena ropy od začiatku roka klesla v dôsledku výrazného poklesu dopytu vyvolaného dôsledkami globálnej krízy. 
Cena ropy Brent koncom novembra 2009 dosiahla úroveň 76,7 USD/bl. Očakáva sa, že priemerná cena ropy 
bude v roku 2009 na úrovni 59,7 USD/bl; jej cena bude pravdepodobne rásť spolu s oživovaním globálnej 
ekonomiky a v roku 2010 by sa jej cena mala pohybovať na úrovni 77,3 USD/bl. 
 
Napriek pozitívnym signálom v externom prostredí možno konštatovať, že ekonomická aktivita sa obnovuje iba 
pozvoľna, čo sa týka najmä spotreby a investícií. Tieto sú brzdené nabiehaním nevyužitej výrobnej kapacity a 
obmedzenými zdrojmi finančného krytia.  
 

Domáce očakávania  
Domáce očakávania ekonomického vývoja merané indikátorom ekonomického sentimentu (IES) sa v októbri 
2009 zlepšili už piaty mesiac po sebe, čo naznačuje pozvoľnú stabilizáciu vonkajšieho prostredia. Za rastom IES 
stál najmä rast dôvery v maloobchode, službách a v priemysle. Dôvera spotrebiteľov sa v mesiaci október 
výraznejšie prepadla, čo súviselo najmä so zvýšením obáv z nezamestnanosti. Dôvera v stavebníctve už 
niekoľko mesiacov stagnuje. Aj napriek zlepšeniu IES je jeho hodnota hlboko pod dlhodobým priemerom. Vývoj 
IES v SR takmer verne odráža priebeh IES v EÚ a eurozóne.  
  

Indikátor ekonomického sentimentu  

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

priemer 1997-2008

 

Zdroj: ŠÚ SR,  MF SR 

 
 

I.3. Aktualizácia makroekonomických prognóz   

 
Aktuálne prognózy MFSR (september 2009) očakávajú oproti vysokým rastom z predchádzajúcich rokov prepad 
ekonomiky v roku 2009 o 5,7%.  V ďalších rokoch by však malo nastúpiť pomerne rýchle oživenie. Väčšina 
indikátorov dôležitých z hľadiska vývoja daňových príjmov a obligatórnych výdavkov by sa však mala podľa 
súčasných predpokladov vyvíjať lepšie ako sa uvažovalo pri júnovej aktualizácii makroprognózy: 
 

 zlepšili sa najmä očakávania vývoja reálneho HDP, zamestnanosti, nominálnych aj reálnych 
miezd a následne celkového domáceho dopytu, hlavne spotrebného charakteru; 

 nominálne HDP sa mierne zhoršilo v dôsledku zmeny prognózy deflátora HDP; 

 zlepšili sa predikcie zahraničného dopytu, exportnej výkonnosti a tovarovej bilancie v dôsledku pozitívneho 
vývoja vo vonkajšom prostredí; 

 ako dôsledok lepšieho odhadu zahraničného obchodu sa oproti júnovej prognóze zhoršila predikcia 
bežného účtu platobnej bilancie; 

 prognóza vývoja investícií sa zhoršila; 

 mierne sa znížili odhady vývoja spotrebiteľských cien. 
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Konkrétne porovnania aktuálnych odhadov vybraných indikátorov ekonomiky SR pre rok 2009 s pôvodnými 
predpokladmi rozpočtu poskytuje nasledujúca tabuľka:  
 
 
Aktualizácia prognóz na rok 2009  

 v %, ak nie je uvedené inak Prognóza - jún 2009 Aktuálny odhad Rozdiel 

 Hrubý domáci produkt  reálny rast -6,2 -5,7 1,5 

 Hrubý domáci produkt v bežných cenách mld. Eur 64,0 63,6 -0,4 

 Konečná spotreba domácností reálny rast -1,7 -0,4 1,3 

 Konečná spotreba domácností nominálny rast 0,5 1,8 1,3 

 Priemerná mesačná mzda reálny rast 0,3 0,8 0,5 

 Priemerná mesačná mzda nominálny rast 2,5 2,6 0,1 

 Zamestnanosť (štatistické zisťovanie) priemerný rast -3,2 -2,2 1,0 

 Index spotrebiteľských cien (CPI) priemerný rast 2,2 1,8 -0,4 

 Bilancia bežného účtu podiel na HDP -7,1 -5,8 1,3 

Zdroj: MF SR 

 
Očakávaný pokles výkonnosti ekonomiky v roku 2009 na úrovni -5,7% predstavuje zlepšenie oproti poslednej 
aktualizácii prognózy. Za zlepšením stojí predovšetkým zlepšenie zahraničného prostredia, ako aj lepšie 
očakávania o jeho budúcom vývoji. Príčinou poklesu HDP je však naďalej pokles dopytu u našich zahraničných 
obchodných partnerov, ktorý znamenal pokles slovenských vývozov. Strata odbytu slovenských výrobcov, 
a s tým súvisiaci pokles priemyselnej produkcie a tržieb spôsobili pokles investícií, zamestnanosti a spomalenie 
rastu miezd, čo bude znamenať pokles domácej spotreby. Lepšie vonkajšie prostredie však spôsobilo zlepšenie 
predpokladov o vývoji podielu deficitu bežného účtu na HDP. Mierne sa znížil odhad miery inflácie na rok 2009, 
v dôsledku nižších tlakov na rast cien a miezd. 
 
Prognóza makroekonomického vývoja vypracovaná MF SR bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre 
makroekonomické prognózovanie, ktorého pätnáste zasadnutie sa konalo 10. septembra 2009. Výsledkom je 
celkové hodnotenie charakteru definitívnej prognózy MF SR, kedy bola prognóza makroekonomického vývoja na 
rok 2009 vypracovaná MF SR označená členmi Výboru prevažne ako realistická.  
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II. VÝVOJ VEREJNÝCH FINANCIÍ 

 
Predpokladaný deficit verejnej správy v polročnom materiáli bol na úrovni 6,3% HDP, pričom tento odhad už vo 
veľkej miere zohľadňoval vplyv krízy na rozpočet verejnej správy. Aktuálny odhad deficitu verejnej správy je na 
úrovni 6,3% HDP, čím sa potvrdili predpoklady uvedené v polročnom materiáli. 
 
Aj keď sa celkový deficit verejnej správy v porovnaní s polročným materiálom výrazne nemenil, aktualizácia 
spresnila odhady za jednotlivé zložky verejnej správy. V porovnaní s polročným materiálom sa očakáva horšie 
hospodárenie štátneho rozpočtu o 10,4 mil. Eur, štátnych fondov o 96,5 mil. Eur, obcí a VÚC o 15 mil. Eur. Na 
druhej strane, hospodárenie zdravotných poisťovní bude lepšie o 48,5 mil. Eur a Sociálnej poisťovne o  27,8 mil. 
Eur. 
 

Predbežný odhad salda verejnej správy za rok 2009 (ESA 95) 

  mil. EUR % HDP 

Polročný materiál  (pôvodné HDP) 
-4 027,6 

-6,29 

Polročný materiál  (aktuálne HDP) -6,33 

Štátny rozpočet -10,4 -0,02 

Mimorozpočtové účty a ŠFA -0,6 0,00 

Ostatné subjekty verejnej správy 5,9 0,01 

 - Sociálna poisťovňa 27,8 0,04 

 - Zdravotné poisťovne 48,6 0,08 

 - Štátne fondy -96,6 -0,15 

 - Obce a VÚC -15,0 -0,02 

 - Ostatné 41,1 0,06 

Aktuálny odhad schodku VS -4 032,7 -6,34 

       z toho: zhoršenie deficitu vplyvom aktualizácie odhadu HDP -0,04 

(-) indikuje zvýšenie schodku verejnej správy v metodike ESA 95 Zdroj: MF SR 

 
 

II.1. Štátny rozpočet  

II.1.1. Daňové príjmy  

 

Po zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy sa uskutočnilo dňa 21. septembra  2009 aj zasadnutie 
Výboru pre daňové prognózy. Ministerstvo financií na tomto zasadnutí prezentovalo svoju aktualizovanú 
strednodobú prognózu daňových príjmov na roky 2009 – 2012. Všetci členovia Výboru posúdili prognózu MF SR 
ako realistickú. Súčasťou aktualizovanej prognózy je aj odhad na rok 2009, ktorý je v nasledujúcej časti materiálu 
porovnávaný s odhadom uvedeným v polročnom materiáli. 
 
Aktuálny odhad celkových daňových príjmov verejnej správy je oproti odhadu na rok 2009 v polročnom 
materiáli 2009 nižší o 31,7 mil. Eur. Aktuálny odhad daňových príjmov  po zohľadnení vplyvu 
hospodárenia obcí, VÚC, STV a SRo bude mať v porovnaní s polročným materiálom negatívny vplyv na 
saldo verejnej správy vo výške  27,6 mil. Eur.  
 
Na znížení odhadu sa najväčšou mierou podieľal pokles  daní z príjmov v celkovej výške 16,2 mil. Eur, nižší 
výnos spotrebných daní o 19,7 mil. Eur, daní z medzinárodného obchodu a transakcií o 3,5 mil. Eur a pokles 
výnosu z ostatných daní o 1,9 mil. Eur. V porovnaní s polročným materiálom sa zlepšil odhad výnosu miestnych 
daní o 9,6 mil. Eur. 
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Daňové príjmy verejnej správy v roku 2009 (ESA95, tis. Eur)      

  

Polročný 
materiál 

Aktuálny odhad 
MF SR 

Rozdiel 

Dane z príjmov 3 620 158 3 603 940 -16 218 

FO zo závislej činnosti a funkčných požitkov 1 483 974 1 480 655 -3 319 

FO z podnikania a sam. zárobkovej činnosti 170 781 170 584 -197 

Právnických osôb 1 804 352 1 804 352 0 

Vyberané zrážkou 161 051 148 349 -12 702 

Domáce dane na tovary a služby 6 185 605 6 165 888 -19 717 

Daň z pridanej hodnoty 4 429 160 4 429 160 0 

Spotrebné dane 1 756 445 1 736 728 -19 717 

Miestne dane 541 905 551 497 9 592 

Daň z nehnuteľností 254 113 254 113 0 

Dane za špecifické služby 160 807 160 807 0 

Daň z motorových vozidiel 126 985 136 577 9 592 

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 31 215 27 765 -3 450 

Ostatné dane  82 294 80 380 -1 914 

Úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo 80 562 79 181 -1 381 

Daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 896 1 427 531 

Majetkové a iné dane * 836 -228 -1 064 

Daňové príjmy verejnej správy  spolu 10 461 175 10 429 470 -31 705 

podiel na HDP % 16,4 16,4 0,0 

* vrátane dane z úhrad za dobývací priestor  Zdroj: MF SR 

 
 
Vývoj jednotlivých daňových príjmov v roku 2009 
 
Odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb je v porovnaní s polročným materiálom nižší o 3,5 mil. Eur. 
Zníženie odhadu výnosu DPFO je spôsobené poklesom mzdovej bázy, na ktorej sa výraznou mierou prejavil 
hlavne pokles zamestnanosti.    
 
Odhad výnosu dane z príjmov právnických osôb v roku 2009 sa nezmenil. Na odhad dane negatívne vplýva 
očakávané zníženie nominálneho rastu HDP ako makrozákladne pre prognózovanie DPPO a  zníženie ziskovosti 
korporácií. Negatívny efekt je však kompenzovaný pozitívnym vplyvom zmeny legislatívy v oblasti uznávania 
opravných položiek do daňových výdavkov u bankových subjektov.  
 
Predpokladá sa pokles výnosu dane z príjmov vyberanej zrážkou o 12,7 mil. Eur, čo je ovplyvnené nižším 
odhadom priemernej úrokovej miery a nižším aktuálnym plnením dane z titulu platieb licenčných poplatkov, ktoré 
nesúvisia priamo s makroekonomickým vývojom (jednorázové platby licenčných poplatkov).  
 
Aktuálny odhad výnosu dane z pridanej hodnoty sa v porovnaní s polročným odhadom  nezmenil. 
 
V porovnaní s júnovou prognózou došlo aj k poklesu odhadu výnosu spotrebných daní a to vo výške 
19,7 mil. Eur. K poklesu výnosu spotrebných daní dochádza  napriek predpokladanému zlepšeniu vývoja 
konečnej spotreby domácností v stálych cenách, ktorá je makroekonomickou základňou pre odhad spotrebných 
daní, pričom hlavným dôvodom  poklesu je nižšie aktuálne hotovostné plnenie. 
 
Odhad výnosu daní z medzinárodného obchodu a transakcií poklesol o 3,5 mil. Eur, čo je spôsobené hlavne 
nižším objemom importu, ktorý sa premietne do nižšieho výnosu z ciel.  
 
Nižší odhad výnosu z ostatných daní je zapríčinený hlavne poklesom úhrad za služby verejnosti poskytovaných 
STV a SRo a poklesom majetkových a iných daní. 
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Medzi hlavné riziká odhadu patrí vplyv svetovej hospodárskej krízy na ziskovosť podnikov a následne na výnos 
dane z príjmov právnických osôb. Vplyv na daňové príjmy bude závisieť od  schopností hlavných obchodných 
partnerov vysporiadať sa s ekonomickou krízou. Riziko pre výnos z DPH predstavuje  prijatie Smernice 
o homologizácii áut kategórie N1. 
 
Porovnanie aktuálneho odhadu daní a daňových sankcií jednotlivých zložiek verejnej správy s odhadom 
uvedeným v polročnom materiáli je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Okrem poklesu daňových príjmov štátneho 
rozpočtu o 33,9 mil. Eur a poklesu príjmov obcí o 5,2 mil. Eur sa očakávajú aj nižšie príjmy STV a SRo o 1,4 mil. 
Eur.  Naopak očakáva sa zvýšenie daňových príjmov VÚC o 7,6 mil. Eur. Predpokladané zmeny daňových 
príjmov a sankcií jednotlivých zložiek verejnej správy spôsobia zníženie príjmov verejnej správy oproti júnovému 
odhadu o 35,3 mil. Eur. 
 
Zložky verejnej správy - rozdiel aktuálneho odhadu daní oproti polročnému materiálu (ESA95, v tis. Eur) 

  Daňové príjmy Sankcie daní 2% z daní Spolu 

Verejná správa -31 705 -1 179 -2 377 -35 261 

- Štátny rozpočet -33 641 -299 - -33 940 

- Obce -4 703 -460 - -5 163 

- VÚC 8 020 -420 - 7 600 

- STV -1 483 - - -1 483 

- SRo 102 - - 102 

- Environmentálny fond 0 - - 0 

    Zdroj: MFSR 

 
V porovnaní s polročným materiálom odhad daňových výnosov poklesol  a to aj napriek tomu, že aktuálne 
odhady o vývoji makroekonomického prostredia sú  priaznivejšie2. K zníženiu odhadu daňových výnosov sa 
pristúpilo predovšetkým na základe nižšieho aktuálneho hotovostného plnenia. 
 

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 polročnému materiálu v sume 31,7 mil. Eur. Pri prechode z rozdielu 
v odhade daní na vplyv na deficit sú nutné viaceré úpravy: 
 

 Prvou je zohľadnenie predpokladu MF SR, že v prípade nižších daní sa predpokladá adekvátna úspora na 
strane výdavkov obcí a VÚC 

 Daňové sankcie sa vykazujú podľa metodiky ESA95 ako súčasť nedaňových príjmov. Keďže však 
s aktualizáciou prognóz daňových príjmov dochádza aj k spresneniu odhadu daňových sankcií, zohľadňuje sa 
ich vplyv na rozpočtovaný deficit. Zároveň sa vyčísľuje vplyv sankcií na príjmy územnej samosprávy pri 
zohľadnení predpokladu ich vyrovnaného hospodárenia.  

 Ďalším faktorom sú príjmy STV a SRo z úhrad za služby verejnosti, pričom aj v tomto prípade sa predpokladá 
vyrovnané hospodárenie týchto subjektov.  

 Negatívny vplyv na saldo verejnej správy má aj poukazovanie 2% na osobitný účel. Daňové príjmy v metodike 
ESA95 sú uvádzané v plnej výške, pričom poukazovanie 2% z daní je považované za výdavok v prospech 
neziskových organizácií. Aktuálny odhad predpokladá v porovnaní s rozpočtom vyšší prevod prostriedkov na 
osobitný účel, preto je vplyv na saldo verejnej správy negatívny. 

 
Po úprave o tieto vplyvy má aktualizácia daňových príjmov na úrovni verejnej správy negatívny vplyv na saldo 
verejnej správy vo výške  27,6 mil. Eur. 
 
 
 
 

                                                      
2 Pozri kapitolu I.3 Aktualizácia makroekonomických prognóz   
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Dopad na saldo verejnej správy oproti polročnému materiálu (ESA95, tis. Eur) 

    2009 

(1) Daňové príjmy VS  -31 705 

(2) Sankcie daní VS   -1 179 

(3) Daňové príjmy obcí a VÚC (cash)  -5 379 

(4) Sankcie obcí a VÚC  -880 

(5) Príjmy STV a SRo - úhrada za služby verejnosti  -1 381 

(6) 2% výnosu DPFO a DPPO na verejnoprospešný účel    2 377 

(7) Vplyv aktualizácie daňových príjmov na deficit verejnej správy -27 621 

(7)=(1)+(2)-(3)-(4)-(5)-(6)  Zdroj: MF SR 

 
 

II.1.2   Iné ako daňové príjmy 
 
Dôležitou súčasťou príjmov štátneho rozpočtu sú aj nedaňové príjmy, ktoré tvoria rôznorodú príjmovú skupinu. 
Z charakteru nedaňových príjmov vyplýva, že ich tvorba nie je natoľko závislá na vývoji makroekonomického 
prostredia, s výnimkou príjmov z podnikania a vlastníctva a úrokových príjmov. Iné ako daňové príjmy štátneho 
rozpočtu možno rozdeliť na viacero kategórii. 

 

Patria sem príjmy z prenájmu majetku v správe jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, dividendy realizované 
jednotlivými ministerstvami zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, administratívne poplatky a iné poplatky 
a platby, príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, 
úrokové príjmy a iné nedaňové príjmy. 
 

Granty predstavujú prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov a preto je objem týchto príspevkov ťažké 
odhadnúť. Jednotlivé rozpočtové organizácie si zabezpečujú prostredníctvom prijatých grantov a iných 
mimorozpočtových prostriedkov, v súlade s rozpočtovými pravidlami, krytie svojich nerozpočtovaných vecných 
potrieb. 

 

Transfery rozlišujeme na tuzemské a zahraničné. Príjmy z tuzemských transferov predstavujú najmä príjmy 
z dividend od spoločností, v ktorých vlastníkom akcií je Fond národného majetku SR. Zahraničné transfery 
predstavujú prostriedky z rozpočtu Európskej únie a ich plnenie plne závisí od schopnosti jednotlivých 
ministerstiev, resp. kapitol štátneho rozpočtu čerpať tieto prostriedky.  
 
V porovnaní s polročným materiálom sa predpokladá zvýšenie odhadovaných príjmov o 46,5 mil. EUR.  
 
Iné ako daňové príjmy štátneho rozpočtu (ESA 95, tis.EUR) 

  

Odhad v polročnom 
materiáli 

Aktuálny odhad 
2009 

Rozdiel 

Nedaňové príjmy 757 458 750 290,4 -7 167,8 

     Príjmy z podnikania a z vlastníctva 145 770,70 146 399,00 628,3 

     Administratívne a iné poplatky a platby 242 712,40 250 431,40 7 719,0 

     Kapitálové príjmy 98 194,30 23 707,60 -74 486,7 

     Úroky z domácich a zahr. úverov, pôžičiek a vkladov 77 084,10 80 239,10 3 155,0 

     Iné nedaňové príjmy 193 696,70 249 513,30 55 816,6 

Granty a transfery 1 689 387 1 743 090,9 53 704,2 

     Tuzemské a zahraničné granty 20 875,40 21 334,90 459,5 

     Tuzemské transfery 544 310,90 544 461,80 150,9 

     Prostriedky z rozpočtu EÚ 1 124 200,40 1 177 294,20 53 093,8 

Iné ako daňové príjmy – spolu 2 446 844,9 2 493 381,3 46 536,4 
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K pozitívam patria najmä : 
- V oblasti príjmov z podnikania bol realizovaný odvod dividend od spoločnosti Verejné prístavy, a. s. vo výške 

166 tis. EUR, ako aj odvod zo zisku Mincovne Kremnica, š. p. vo výške 416 tis. EUR. 

- Mierne prekročenie príjmov z vlastníctva sa očakáva efektívnejšou správou majetku jednotlivých kapitol 
štátneho rozpočtu, a to takmer o 46,5 tis. EUR. 

- Vyššie príjmy v oblasti administratívnych a ďalších iných poplatkov a platieb v objeme 5,5 mil. EUR. 
- Vyššie príjmy v oblasti poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja v objeme 2,5 mil. EUR. 

- V oblasti úrokových príjmov zabezpečovaných ARDALom obchodmi na peňažnom trhu sa očakáva zvýšený 
príjem o približne 2,8 mil. EUR.  

- Ostatné úrokové príjmy štátneho rozpočtu by mali byť lepšie o takmer 8,8 mil. EUR. 

- Prekročenie možno očakávať u iných nedaňových príjmov, a to v objeme približne 49 mil. EUR. Ide 
o prostriedky, ktoré kapitoly v priebehu roka sústreďujú na uvedenej položke a ktoré sa po spracovaní 
účtovných výkazov rozpustia do príslušných položiek nedaňových príjmov. Z uvedenej čiastky pripadá na 
odvody z hazardných hier prekročenie rozpočtu o 6 mil. EUR. 

- Čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ sa očakáva lepšie o 55,8 mil. EUR. 
 

K negatívnemu vývoju prispejú najmä : 
- Nižší výber pokút, penále a iných sankcii o 0,3 mil. EUR. 

- V oblasti odpredaja nadbytočného majetku kapitol štátneho rozpočtu sa očakáva nižší príjem o takmer          
74,5 mil. EUR (Ide najmä o MP SR 28,2 mil. EUR, MV SR 23 mil. EUR,MŽP SR 16,6 mil. EUR a MO SR 6,5 
mil. EUR). 

- V rámci úrokových príjmov štátneho rozpočtu dôjde k nižšiemu príjmu z realizácie platobného styku v systéme 
Štátnej pokladnice o 2,9 mil. EUR.  

 

 
II.1.3 Výdavky štátneho rozpočtu 
 

Celkove sa očakáva, že oproti polročnému materiálu dôjde k vyššiemu čerpaniu výdavkov štátneho 
rozpočtu v metodike ESA 95 na úrovni 29,3 mil. EUR. 
 

Čerpanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu, bez výdavkov na štátny dlh, predstavuje negatívny dopad na 
schodok štátneho rozpočtu v objeme 36,5 mil. EUR. Odhad čerpania výdavkov slúžiacich na obsluhu štátneho 
dlhu predstavuje pozitívny dopad na akruálnom princípe v sume približne 7,2 mil. EUR.  
 

Výdavky  štátneho rozpočtu (ESA 95, tis. EUR) 

  
Odhad 

v polročnom 
materiáli 

Aktuálny 
Predpoklad 

2009 

Rozdiel 

  

Výdavky štátneho rozpočtu bez výdavkov štátneho dlhu 12 214 914,2 12 251 362,3 36 448,1 

Výdavky štátneho dlhu 1 205 998,9 1 198 813,5 -7 185,4 

Výdavky štátneho rozpočtu spolu  13 420 913,1 13 450 175,8 29 262,7 

z toho:       

Národne zdroje 12 296 712,7 12 272 881,6 -23 831,1 

Prostriedky z rozpočtu EÚ 1 124 200,4 1 177 294,2 53 093,8 

 

V rámci zdrojov štátneho rozpočtu dochádza k ďalšiemu nečerpaniu výdavkov ŠR o 48,3 mil. EUR. Ďalej sa 
očakáva, v súlade s akceleráciou čerpania prostriedkov EÚ, vyššie čerpanie týchto výdavkov, a to na úrovni 
53,1 mil. EUR, čo korešponduje s nárastom príjmov z rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti zároveň dôjde aj k vyššiemu 
čerpaniu zdrojov spolufinancovania vo výške 24,5 mil. EUR.  
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II.2. Ostatné subjekty verejnej správy a mimorozpočtové účty  
 

II.2.1     Mimorozpočtové účty a ŠFA 
 

Celkový negatívny dopad vývoja mimorozpočtových účtov a účtov štátnych finančných aktív na deficit verejných 
financií v metodike ESA 95 bude vo výške 626 tis. EUR.  
 

Z toho pozitívny vplyv štátnych finančných aktív predstavuje 74 tis. EUR, čo je dané znížením výšky transferu 
Sociálnej poisťovni na vykrytie výpadku jej príjmov z titulu zavedenia II. kapitalizačného piliera.  
 

Akruál Odhad 
v polročnom 

materiáli 

Aktuálny 
predpoklad 

Rozdiel 
(v tis. EUR) 

Rozpočtové operácie ŠFA 

1. Príjmy - zvýšenie ŠFA  574 052 574 052 0 

1.1. dividendy z FNM SR 531 879 531 879 0 

1.2. príjem prostriedkov od mesta Žilina 0 0 0 

1.3. prijaté splátky vlád. úverov a vlád. pohľ. zo zahr. (FO) 803 803 0 

1.4. príjmy zo splátok úverov a pôžičiek - NFV (FO) 41 370 41 370 0 

2. Výdavky - zníženie ŠFA  2 163 976 2 117 068 -46 908 

2.1. prevod prostriedkov z dividend od FNM SR do príjmov ŠR 531 879 531 879 0 

2.2. prevod prostriedkov do Sociálnej poisťovne 875 374 875 300 -74 

2.3. poskyt. úverov a pôž., účasť v medz. org. (FO) 10 712 10 712 0 

2.4. úhrada záväzku zo zrušeného Združenia Dunaj (FO) 113 852 0 -113 852 

2.5. vklad do základného imania SZRB, a. s. (FO) 32 368 32 368 0 

2.6. vklad do základného imania EXIMBANKY SR (FO) 41 439 41 439 0 

2.7. zvýšenie ZI - Letisko M.R.Štefánika (FO) 53 110 53 110 0 

2.8. vklad do ZI SPV na posúdenie projektu širokorozchodnej trate (FO) 1 525 1 525 0 

2.9. vklad do ZI NÚSCH (FO) 17 309 17 326 17 

2.10. Transpetrol - odkúpenie akcií(FO) 180 519 180 519 0 

2.11. zvýšenie ZI Nemocnice svätého Michala, a. s. (FO) 53 300 53 300 0 

2.12. Slovnaft,a.s. - rozsudok NS SR 16 713 16 713 0 

2.13. NFV Cargo Slovakia a.s. (FO) 165 970 165 970 0 

2.14. NFV ŽSR (FO) 69 906 69 906 0 

2.15. zvýšenie ZI Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (FO) 0 65 100 65 100 

2.16. poskytnutie NFV mestu Žilina (FO) 0 1 900 1 900 

Saldo rozpočtových operácií  -1 589 924 -1 543 016 46 908 

Vylúčenie finančných operácií 697 837 651 003 -46 834 

      vylúčenie príjmových FO -42 173 -42 173 0 

      vylúčenie výdavkových FO 740 010 693 176 -46 834 

Saldo rozpočtových operácií bez FO 
-892 087 -892 013 74 

(vplyv na rozpočet verejnej správy v metodike ESA 95) 

 

Negatívny vplyv v objeme 700 tis. EUR predstavuje vyššie čerpanie bežného účtu obmien a zámien Správy 
štátnych hmotných rezerv SR.  
 

Správa štátnych hmotných rezerv  
(v tis. EUR) 

Predpoklad 
2. Q 
2009 

Aktuálny 
predpoklad 

Rozdiel 

Stav účtu obmien a zámien 15 330,9 16 030,9 700,0 
 

Na ostatných mimorozpočtových účtoch sa predpokladá v priemere rovnaký zostatok ako v roku 2008. 
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II.2.2 Ostatné subjekty rozpočtu verejnej správy 
 
Oproti predpokladom v polročnej správe sa očakáva zlepšenie hospodárenia ostatných subjektov rozpočtu 
verejnej správy o 5,9 mil. EUR.  
 

Sociálna poisťovňa 
Na základe skutočného vývoja hospodárenia Sociálnej poisťovne za obdobie do III. štvrťroka 2009 a aktuálnej 
makroekonomickej prognózy MF SR predpokladá, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2009 v 
metodike ESA 95 dosiahne schodok 395,9 mil. EUR a skončí o 27,8 mil. EUR lepšie ako sa predpokladalo.  
 

Zdravotné poisťovne  
Hospodárenie zdravotných poisťovní sa predpokladá o 48,6 mil. EUR lepšie ako sa predpokladalo 
v polročnej správe, a to najmä z titulu aktualizácie očakávaných výdavkov zdravotného poistenia. 
 

Štátne fondy 
V rámci štátnych fondov sa očakáva, že ich hospodárenie bude horšie o 96,6 mil. EUR, a to najmä v súvislosti 
s hospodárením Národného jadrového fondu, z titulu výpadku príjmov z odvodu od prenosovej sústavy, ktorý 
ustanovuje podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 238/2006 Z. z. nariadenie vlády SR podľa schválenej Stratégie 
záverečnej časti jadrovej energetiky.  
 

Obce a vyššie územné celky  
Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov sa predpokladá horšie o 15 mil. EUR ako sa 
predpokladalo v polročnej správe.  
Očakávame, že obce budú hospodáriť so schodkom vo výške 43,2 mil. EUR. Zhoršenie rozpočtového 
hospodárenia obcí sa predpokladá z dôvodu zníženia prevodov výnosu dane z príjmov fyzických osôb do 
rozpočtov obcí, vyššieho zapojenia finančných operácií do rozpočtov obcí aj v nadväznosti na možnosť, že obce 
môžu v prechodnom období použiť na vykrytie výdavkov bežného rozpočtu aj ďalšie zdroje, a to príjmy 
kapitálového rozpočtu a finančné prostriedky z minulých rokov. Pri použití týchto príjmov sa v prechodnom 
období nebude vyžadovať dodržanie povinnosti o vyrovnanosti bežného rozpočtu pri jeho zostavovaní ako aj 
hospodárení ku koncu rozpočtového roka. 
 

U vyšších územných celkov sa očakáva v roku 2009 hospodárenie so schodkom vo výške 114,8 mil. EUR. 
Očakávané zhoršenie vyplýva z predpokladaného vyššieho zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
a prevodu prostriedkov z peňažných fondov ako aj z vyšších prijatých a čerpaných úverov. Zhoršenie 
rozpočtového hospodárenia VÚC je taktiež spôsobené finančnou krízou dôsledkom ktorej je prognózovaný slabší 
vývoj ekonomiky a s tým súvisiaci prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 
 
 

Verejné vysoké školy 
Na základe očakávaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov verejných vysokých škôl sa oproti polročnej 
správe očakáva zlepšenie ich hospodárenia o 37,1 mil. EUR, ktoré je spôsobené vyšším kapitálovým 
transferom zo štátneho rozpočtu, ako aj vyššími nedaňovými príjmami (vratky, refundácie, dobropisy a pod.).  
 

Hospodárenie ostatných, vyššie nespomínaných subjektov verejnej správy, sa predpokladá približne na 
úrovni polročnej správy, resp. ich hospodárenie nemá podstatný vplyv na celkové hospodárenie RVS. 
Stav záväzkov a pohľadávok jednotlivých subjektov verejnej správy sa predpokladá na rovnakej úrovni 
ako v roku 2008. 
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III. ODHAD SALDA VEREJNEJ SPRÁVY V METODIKE ESA95 na rok 2009 

Na základe informácií uvedených v predchádzajúcej kapitole MFSR predpokladá, že deficit verejnej správy 
bude na úrovni  4 032,7 mil. Eur, čo predstavuje 6,3% HDP.  Faktory ovplyvňujúce výšku salda verejnej 
správy v roku 2009 sú uvedené v tabuľke. 
 
Aktuálny odhad salda verejnej správy v roku 2009 ( ESA 95, tis. Eur) 

  Aktualizácia 

Odhad schodku VS v polročnom materiáli  4 027 600 

Odhad schodku VS v polročnom materiáli v % HDP (pôvodné HDP) 6,29 

A. Aktualizácia odhadu daňových príjmov VS v ESA95 27 621 

 - daňové príjmy verejnej správy vrátane sankcií 32 884 

 - zvýšenie výdavkov obcí a VÚC z titulu zvýšenia hotovostných daní -6 259 

 - zníženie výdavkov STV a SRo -1 381 

 - zvýšenia výdavkov na verejnoprospešný účel 2 377 

B. Aktualizácia odhadu iných ako daňových príjmov štátneho rozpočtu (bez EÚ fondov) 6 557 

 - príjmy z podnikania a z vlastníctva -628 

 - administratívne a iné poplatky a platby -7 719 

 - kapitálové príjmy 74 487 

 - úrokové príjmy -3 155 

 - iné nedaňové príjmy -55 817 

 - tuzemské a zahraničné granty -460 

 - tuzemské transfery -151 

C. Aktualizácia odhadu výdavkov štátneho rozpočtu (bez EÚ fondov) -23 831 

 - úspora výdavkov štátneho rozpočtu bez výdavkov štátneho dlhu -16 646 

 - zníženie výdavkov v štátnom dlhu -7 185 

D. Hospodárenie Štátnych finančných aktív a mimorozpočtových účtov 626 

     - prevod prostriedkov do Sociálnej poisťovne -74 

 - nákup núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v SŠHR SR 700 

E. Ostatné subjekty verejnej správy -5 900 

 - Sociálna poisťovňa -27 800 

 - Zdravotné poisťovne -48 600 

 - Štátne fondy 96 600 

 - Obce a VÚC 15 000 

 - ostatné -41 100 

Aktuálny odhad schodku VS v mil. Sk 4 032 673 

Aktuálny odhad schodku VS v % HDP 6,34 

       z toho: zhoršenie deficitu vplyvom aktualizácie odhadu HDP (v % HDP) -0,04 

(+) indikuje zvýšenie a (-) zníženie schodku verejnej správy v metodike ESA 95  
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Príloha č.1: Čerpanie rezervy vlády, rezervy na realizáciu súdnych a exekučných 
rozhodnutí a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov 
a rezervy na riešenie krízových situácií, na živelné pohromy a povodne, na riešenie 
vplyvov nových zákonných    úprav 

 
V rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa na rok 2009 rozpočtovala rezerva vlády, rezerva na realizáciu 
súdnych a exekučných rozhodnutí a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov a rezerva na 
riešenie krízových situácií, na živelné pohromy a povodne, na riešenie vplyvov nových zákonných úprav 
nasledovne: 
 
 
(v tis. EUR) Schválené 

Čerpanie k 
31.10.2009 

Zostatok 

Rezerva vlády  11 617,9 4 771,9 6 846,0 

Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na výdavky súvisiace s 
vrátenými príjmami z minulých rokov 

6 638,8 6 212,5 426,3 

Rezerva na riešenie krízových situácií, na živelné pohromy a povodne, na riešenie 
vplyvov nových zákonných úprav 

13 258,3 6 855,7 6 402,6 

 
 

                                                                                                                                

 


