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Rezorty čaká tvrdé vyjednávanie
ROZPOČET NA BUDÚCI ROK l Výdavky jednotlivých ministerstiev sa znížili, ale skresľujú ich peniaze z Európskej únie.

Bratislava – Boj o peniaze. Aj 
takto by sa dalo charakterizovať 
obdobie, ku ktorému teraz dochá-
dza. Ministerstvo financií totiž 
ukázalo prvý nástrel rozpočtu. 
Jednotlivé rezorty tak zistili, 
s akým objemom financií budú 
v roku 2016 narábať. Platí však 
nasledujúce: štát chce zoškrtať vý-
davky medziročne o 7,6 percenta, 
no čísla zatiaľ skresľujú eurofon-
dy. Tento rok sa končí ich čerpanie 
z druhého balíka a na budúci rok 
sa začína tretí. Pokiaľ minister-
stvá nevyužijú všetky európske 
dotácie, môže hroziť, že im Brusel 
pošle na ďalšie roky menej. „Ak 

očistíme štátne výdavky od euro-
fondov, tak dokonca v roku 2016 
dosiahnu úroveň 37,63 percenta 
HDP, čo oproti roku 2015 predsta-
vuje nárast o 0,76 percenta,“ vy-
svetľuje Peter Goliaš, riaditeľ in-
štitútu INEKO, s tým, že v zákone 
roka pritom stále chýbajú o nich 
podrobnejšie informácie. 

Rezorty budú ešte peniaze 
pýtať
Rezorty považujú čísla za pred-
časné a plánujú vyjednávať. Pre 
HN to potvrdili napríklad škol-
stvo či doprava. Martin Kóňa, 
hovorca Jána Počiatka, vyhlásil, 
že problémová u nich je predo-
všetkým cestná sieť. Tu potreby 
prevyšujú možnosti rozpočtu. 
Rezort chce rokovať aj o rozvoji 

bývania či financovania letísk. 
Medziročne väčšia suma sa pri-
liala napríklad spravodlivosti. 
Ich odkaz šéfovi financií Petrovi 
Kažimírovi: je to málo. „Výška 
rozpočtu nepostačuje ani na za-
bezpečenie základných činností 
rezortu. V budúcom roku budeme 
zabezpečovať iba nevyhnutné in-
vestičné potreby,“ tvrdí hovorky-
ňa rezortu Alexandra Donevová. 
Tridsaťsedem miliónov, ktoré sa 
mu pridali, použije ministerstvo 
aj na platy zamestnancov. Roz-
mrazenie platov sudcov však za-
tiaľ v rozpočte premietnuté nie je. 

Pridalo sa hlavne
na operačné programy   
A s balíkom financií nie sú spo-
kojní ani na ministerstve za-

hraničných vecí. To sa dohodlo 
s Kažimírovým rezortom, že 
mu presunie členské príspevky 
vo výške takmer 20 miliónov eur 
od roku 2016. „Samozrejme, že 
takto znížený rozpočet je nepo-
stačujúci a neustále apelujeme 
na jeho zvýšenie minimálne 
o päť miliónov eur,“ uviedol tla-
čový odbor. 

Len na doplnenie: na budúci 
rok dostala viac i obrana, rezort 
plánuje modernizovať ozbrojené 
sily. 

Ministerstvo vnútra dostane 
navyše okolo 7,7 milióna eur. 
Ako informoval jeho tlačový od-
bor, využijú sa na dofinancova-
nie operačného programu Efek-
tívna verejná správa, na ktorý 
v budúcom roku vyčlení únia 36 

miliónov eur. Zdravotníctvo má 
peniaze navyše vďaka vyšším 
platbám štátu za svojich poisten-
cov, použije ich, ako mu ukla-
dá zákon na zdravotnú starostli-
vosť. Kultúra zas chce zvýšenie 
financií použiť na granty a ope-
račný program Informatizácia 
spoločnosti.

Najviac okresaný rozpočet má 
zatiaľ rezort životného prostre-
dia. A to preto, lebo v minulom 
roku ho z viac ako osemdesiat 
percent tvorili európske dotá-
cie. „Každé ministerstvo musí 
rešpektovať schválený rozpo-
čet a efektívne plniť svoje úlo-
hy v podmienkach, ktoré z ne-
ho vyplývajú,“ povedal Michal 
Dzurjanin z komunikačného od-
delenia.

Michal Skýpala ©hn

michal.skypala@mafraslovakia.sk

Intesa Sanpaolo Life Ltd
Valuation Date:  22. 7. 2015
Code Unit Linked Prices  Euro
VA PBI Conservative 12,0763
VB PBI Moderate 13,1148
VC PBI Dynamic 14,2497
VD PBI Cash Euro 10,3096
VE PBI Bond Euro 12,7957
VF PBI Bond US Dollar 14,1973
VG PBI Equity Europe 15,1137
VH PBI Equity America 19,1264
VI PBI Equity Emerging Markets 11,2486

www.intesasanpaololife.ie
HN11892

HN12604

HN12610

Najaktuálnejšie 
ekonomické 

spravodajstvo 
na slovenskom internete

I N Z E R C I A

V SKRATKE

Predaj elektrární: 
rozhodne sa 
o uchádzačovi
Bratislava – Taliansky energetic-
ký gigant nechce prezradiť, aké 
kroky nastanú po podpise me-
moranda s jedným z troch uchá-
dzačov o Slovenské elektrárne. 
Zároveň Enel nechce prezradiť 
ani to, ako bude vyzerať ďalší po-
stup pri predaji jeho 66-percent-
ného podielu. „Neposkytujeme 
žiadne detaily k procesu vyjedná-
vania ani k procesu predaja,“ 
uviedol pre portál vEnergetike.sk 
gigant. Nateraz je známe iba to, 
že na konci júla má Enel podpísať 
memorandum s jedným z troch 
uchádzačov.  (RED.)

Briti sa zbavujú aj 
The Economist
Londýn – Britský koncern Pear-
son sa po predaji denníka Fi-

nancial Times plánuje zbaviť 
podielu v ďalšom renomovanom 
ekonomickom titule – časopise 
The Economist. Informovala 
o tom agentúra DPA. Viaceré 
médiá už zverejnili správy, že 
koncern chce svoj 50-percentný 
podiel v materskej spoločnosti 
Economistu predať ostatným ak-
cionárom. Medzi nimi je naprí-
klad finančný klan Rothschil-
dovcov a talianska rodina Ag-
nelliovcov. (TASR)

Polícia vyšetruje 
organizátora púte
Kluknava – Polícia prešetruje 
zodpovednosť organizátora púte 
v obci Kluknava, pri ktorej po zá-
sahu bleskom v sobotu 20. júla 
zomrela jedna žena. Ako infor-
moval košický policajný hovorca 
Alexander Szabó, organizátor pri 
blížiacej sa silnej búrke nevyzval 
ľudí, aby opustili miesto okolo 
kostolíka, kde sa nachádzajú vy-

soké stromy. Poverený príslušník 
policajného zboru už začal trest-
né stíhanie za prečin usmrtenia. 
V Kluknave v okrese Gelnica v so-
botu večer zasiahol blesk pri púti 
veriacich na svätej omši dva stro-
my, pod ktorými stáli ľudia. Pri 
zásahu blesku sa celkovo zranilo 
10 osôb, z čoho šiesti utrpeli ľah-
ké zranenia, tri osoby boli zrane-
né ťažko a 39-ročná žena z okre-
su Prešov utrpela zranenia, kto-
rým na mieste podľahla.  (SITA)

Turisti upchali 
cestu na Jadran
Praha – Cesty v Chorvátsku 
a Slovinsku včera nezvládali ná-
por turistov smerujúcich k Jad-
ranskému moru. Na niektorých 
cestných ťahoch sa tam tvorili dl-
hé, aj mnohokilometrové kolóny 
vozidiel. Informoval o tom Český 
rozhlas s odvolaním sa na 
chorvátske a slovinské médiá 
a na správy českého Ústredného 

automotoklubu. V Slovinsku boli 
včera popoludní zrejme najväčšie 
problémy na konci diaľnice Mari-
bor – Ptuj v smere do Chorvátska, 
kde vznikla asi 14-kilometrová 
kolóna. Na hraničnom priechode 
Dragonja museli vodiči smerujúci 
do Chorvátska čakať až dve hodi-
ny. (TASR)

Automobilka Fiat 
Chrysler zaplatí 
rekordnú pokutu 
Detroit – Americké úrady mienia 
už v najbližších dňoch uložiť au-
tomobilke Fiat Chrysler Automo-
biles rekordnú pokutu 105 milió-
nov dolárov (95,99 milióna eur) 
za porušenie zákonov v sérii zvo-
lávacích akcií. Sankcia prekonáva 
rekord 70 miliónov dolárov, ktoré 
musela zaplatiť Honda za nedo-
statky pri zvolávaní vozidiel pre 
problémy s airbagmi japonského 
dodávateľa Takata. (TASR)

Výška rozpočtu 
nepostačuje ani na 
zabezpečenie 
základných činností 
rezortu. V roku 
2016 budeme 
zabezpečovať iba 
nevyhnutné 
investičné potreby. 

Alexandra Donevová, 
hovorkyňa rezortu 
spravodlivosti
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