Vesmír verejných výdavkov 2010

Mzdové a sociálne náklady vojakov
a iných zamestnancov 436 mil -3,6%

Rozvoj vidieka - dotácie farmárom 651 mil +84,2%

Ministerstvo obrany 823 mil

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 1 446 mil

Prevádzka vojenských zariadení 286 mil -39,4%

Lieky 1 027 mil -8,7%

Potravinová bezpeènosś, zdravie, ochrana rastlín 38 mil -11,2%
Lôžková a kúpe¾ná starostlivosś 931 mil

Cestná doprava 800 mil -6,3%

-7,6%

Zdravotné poisśovne 3 462 mil
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Ambulantná starostlivosś 622 mil +20,1%
OVÒA

NA POISŤ

SOCIÁL

Nemocenské dávky 323 mil +22,9%
Výdavky na správu 125 mil +5,0%

Štátna prémia na stavebné sporenie 49 mil -2,6%

Správny fond poisśovne 137 mil -26,5%

Rozvoj cestovného ruchu 47 mil +40,9%

Garanèné poistenie 54 mil +97,6%

Bonifikácia hypoték 21 mil -13,9%

Úrazové poistenie 43 mil - 3,5%

Prídavok na dieśa 322 mil +0,8%

Príspevkové organizácie 168 mil +9,5%

STV 95 mil

Polícia 583 mil -6,1%

Ministerstvo vnútra 839 mil

Obvodné úrady 47 mil -6,9%
Ochrana štátnej hranice 46 mil -7,8%
Informatizácia spoloènosti 207 mil +46,6%

Rodièovský príspevok 272 mil +1,9%

Verejné vysoké školy 74 mil +25,3%

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 1 968 mil

7

Ostatné subjekty verejnej správy 431 mil +11,5%
Národný jadrový fond 68 mil -19,9%

Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieśa 245 mil +6,1%

Environmentálny fond 46 mil +6,4%

Pomoc zdravotne postihnutým 215 mil -4,4%

Fond národného majetku SR 42 mil +185,1%

Politika trhu práce, služby zamestnanosti 210 mil +48,7%

+3,8%

19%

Colná správa 90 mil

Ochrana vôd, èistièky a kanalizácia 174 mil +21,0%

Administratíva, rozpoètové a príspevkové
organizácie rezortu 36 mil -6,8%

Štátny rozpoèet
16 277 mil Eur2+15,2%
Štátny rozpoèet je bilanciou príjmov
a výdavkov vlády. Vláda získava financie
na výdavky hlavne zdaòovaním
obèanov a firiem, v roku 2010
plánuje vybraś 8,6 mld Eur.

Základné vzdelanie 679 mil -1,4%

Zahàòa tie organizácie, ktoré zvykneme nazývaś "štátne".
Z poh¾adu výdavkov je jeho najrozsiahlejšou èasśou

Stredoškolské vzdelanie 491 mil -0,3%

50% peòazí.

Ekonomická oblasś
(MHD, cesty, výstavba) 372 mil -1,6%

Ministerstvo školstva 2 348 mil

OBCE 2 371 mil 5

SRo 31 mil

-4,5%

Doprava 191 mil -18,1%

VÚC 643 mil 6

Sociálne služby 92 mil - 24,2%

+5,5%

Ministerstvo kultúry 170 mil

Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 124 mil +2,3%

Reprezentácia SR v zahranièí (ve¾vyslanci a pod.) 79 mil +0,6%

Ministerstvo zahranièných vecí 108 mil

Slovenská akadémia vied 65 mil +2,7%

4 Uvedená hodnota obsahuje aj príspevky, ktoré platí za vybraných poistencov Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny z daní vo výške 245 mil. Eur. Obèania okrem daní zaplatia Sociálnej poisśovni na odvodoch 4,3 mld Eur.
6 Celkové aj špecifické výdavky VÚC sú znížené o hodnotu transferov, ktoré sú už evidované vo výdavkoch štátneho rozpoètu. Spolu s dotáciami dosiahnu celkové výdavky VÚC 1,06 mld Eur.
7 Údaje sú oèistené o výdavky evidované u iných subjektov verejnej správy, poskytnuté úvery a transfer FNM do štátnych aktív. Nekonsolidovaná hodnota výdavkov by dosiahla 2 mld Eur.
Informácie pochádzajú z rozpoètových materiálov dostupných na stránkach Ministerstva financií, prípadne z rozpoètov ministerstiev.
Percentuálna hodnota urèuje zmenu hodnoty položky v aktuálnom rozpoète oproti minuloroènému rozpoètu.
Výdavky ministerstiev zahròujú zmeny v kompetenciách, ku ktorým došlo v priebehu roka 2010.
Z dôvodu preh¾adnosti autori upravili rozpoèty ministerstiev tak, akoby tieto zmeny nastali od zaèiatku roka.
Autori sa inšpirovali na stránke http://www.deathandtaxesposter.com/

Generálna prokuratúra SR 63 mil +5,9%

Splácanie úrokov a ostatné
náklady štátneho dlhu 1 144 mil +14,6%

Miniúrady 53 mil -7,9%
Úrad vlády SR 45 mil +34,8%

3 Uvedená hodnota obsahuje aj príspevky, ktoré platí za vybraných poistencov Ministerstvo zdravotníctva z daní. Obèania okrem daní zaplatia poisśovniam na odvodoch 2,3 mld Eur (Zdroj: HPI).
5 Celkové aj špecifické výdavky obcí sú znížené o hodnotu transferov, ktoré sú už evidované vo výdavkoch štátneho rozpoètu. Spolu s dotáciami dosiahnu celkové výdavky obcí 3,5 mld Eur.

-18,1%

Výdavky na èinnosś ministerstva 14 mil - 59,9%

Dotácia Sociálnej poisśovne 1 442 mil nové

2 Súèet uvedených výdavkov ministerstiev je nižší ako ich celkové výdavky. Kvôli preh¾adnosti a názornosti uvádzame len hlavné výdavkové skupiny.

-9,8%

Cirkvi a náboženské spoloènosti 38 mil +0,0%

-8,8%

Kultúrne zariadenia 60 mil +1,3%

-5,6%

Divadlá, knižnice, múzeá, hudba, granty 122 mil -3,2%

Vzdelávanie 93 mil +0,9%

1 Sektor verejnej správy pod¾a metodiky ESA 95 pokrýva takmer všetky "štátne" inštitúcie. Nezahàòa však napríklad štátne nemocnice.

Podporné programy a organizácie ministerstva 37 mil -6,8%

Väzeòstvo 128 mil -5,5%

Vysokoškolské vzdelávanie 462 mil -16,6%

Šport a kultúra 86 mil +144,8%

Správa VÚC 95 mil +7,9%

Polícia a hasièi 52 mil +12,6%

+1,4%

Investièné stimuly a dotácie súkr. spoloènostiam 43 mil -15,1%

Ministerstvo spravodlivosti 270 mil

+8,2%

Vzdelávanie - iné formy 126 mil +47,1%
Sociálne služby 194 mil -12,9%

Bývanie, obèianska
vybavenosś 102 mil - 60,8%

Ministerstvo hospodárstva 273 mil

Súdnictvo 133 mil - 5,1%

Základný výskum 280 mil +110,7%

Ochrana živ. prostredia 233 mil +2,0%
Kultúra 221 mil +16,8%

Podpora energetiky a inovácií 141 mil +37,5%

Podpora podnikania 35 mil +40,1%

štátny rozpoèet,ktorý prerozde¾uje viac ako

Vzdelávanie 486 mil +1,7%

+2,0%

Ochrana ovzdušia, prírody a odpad. hosp. 107 mil +19,8%

Vianoèné príspevky dôchodcom 67 mil +8,9%

ktoré spåòajú kritériá úètovných postupov ESA 95.

+4,8%

-7,1%

Ministerstvo životného prostredia 330 mil

Sektor verejnej správy tvoria verejné netrhové inštitúcie,
+ 4,0%

-7,0%

Riadenie systému verejných financií 28 mil - 30,6%

Starostlivosś o ohrozené deti (detské domovy) 73 mil -1,1%

Verejná správa
27 679 mil Eur 1 +3,0%

Štátny fond rozvoja bývania 5 mil +20,0%

Výber daní 99 mil

Ministerstvo financií 491 mil

+4,1%

Administratívne náklady spojené so správou dávok 136 mil +0,5%

Slovenská konsolidaèná 8 mil +2,9%

-9,7%

Hasièi 90 mil +21,4%

Pomoc v hmotnej núdzi 288 mil - 2,7%

+14,9%

+10,3%

Úrady verejného zdravotníctva 34 mil -3,2%

Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 50 mil -16,6%

Poistenie v nezamestnanosti 211 mil +229,7%

Slovenský pozemkový fond 20 mil

Ministerstvo zdravotníctva 1 440 mil

Podpora štátneho fondu rozvoja bývania 55 mil -18,0%

Zdravotnícke pomôcky 138 mil +11,2%

+1,7%

Poistné platené štátom
(3 mil. poistencov) 1 283 mil +8,3%

Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja
+20,5%
1 660 mil
a cestovného ruchu
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Sociálna poisśovòa 5 955 mil +7,1%

Intervenèné nákupy 36 mil

Železnièná doprava 604 mil +39,3%

+1,5%

Invalidné poistenie 822 mil +10,4%

Tento projekt sme mohli realizovaś
:
vïaka:

+48,2%

Podpora regionálneho rozvoja 288 mil +83,5%

Mierové misie v zahranièí 47 mil +36,5%

Starobné poistenie 4 502 mil +6,4%

Správa obcí 802 mil

Priame platby po¾nohospodárom
a podpora investícií 360 mil -11,0%

-21,3%

Všeobecná pokladnièná správa 3 705 mil

Ostatné výdavky Štátneho rozpoètu 408 mil

+85,7%

Odvody do EÚ vrátane rezerv 957 mil +45,5%

Kancelária Národnej rady SR 41 mil -2,2%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 40 mil -5,3%

Zariadenia sociálnych služieb obcí 26 mil +4,6%
Rezerva na zvyšovanie miezd vo verejnej správe 35 mil

-72,2%

Rezerva vlády a rezerva na krízové situácie 12 mil

- 91,4%

+5,2%

Slovenská informaèná služba 43 mil +2,2%

Štatistický úrad SR 30 mil +14,4%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 28 mil +29,5%

www.cenastatu.sk

