Vesmír verejných výdavkov

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo vnútra

26,5 mld

Ochrana tátnej hranice 1,9 mld
Krajské úrady 1,6 mld
Ochrana a preprava urèených osôb 0,5 mld

Lieky 25,4 mld
Cestná doprava 14,7 mld

Zdravotné poisovne 76,9 mld

Invalidné poistenie 19,8 mld

Sociálna poisovòa 127,7 mld 4
Nemocenské dávky 5,2 mld
Správny fond poisovne 3,5 mld

Mara 5,4 mld

Poistenie v nezamestnanosti 2,6 mld

Iné výdavky

Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 5,5 mld

eleznièná doprava 10,8 mld
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Ministerstvo pôdohospodárstva

Informatizácia 0,4 mld

Ambulantná starostlivos 14,2 mld
Diagnostické a vyetrovacie
zariadenia 6,5 mld

Priame platby po3⁄4nohospodárom 7,6 mld

Ministerstvo dopravy, pôt a telek. 27,3 mld

Lôková starostlivos 22,4 mld

Tvorba, regulácia a implementácia politík 1,9 mld
Potravinová bezpeènos, zdravie, ochrana rastlín 1,4 mld

Ministerstvo obrany 27,9 mld

Intervenèné nákupy 1,1 mld
Podpora tátneho fondu rozvoja bývania- úvery 2,8 mld

Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 9,6 mld

Podpora regionálneho rozvoja 2,3 mld

Investície 1,6 mld

3,0 mld

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja

Mierové misie v zahranièí 1,2 mld

9,5 mld

Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 2,1 mld

Úrazové poistenie 0,8 mld

Prídavok na diea 9,3 mld

Fond národného majetku SR 11,7 mld

STV 2,0 mld

tátna prémia na stavebné sporenie 1,0 mld
Bonifikácia hypoték 0,7 mld

Pomoc v hmotnej núdzi 8,8 mld

Príspevkové organizácie 5,6 mld

Dotácia - Kia 3,7 mld

Ministerstvo hospodárstva

Rodièovský príspevok 7,0 mld

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 48,9 mld

Verejné vysoké koly 1,3 mld

Rozvoj cestovného ruchu 1,1 mld
Retrukturalizácia priemyslu a podporné programy 1,0 mld

Pomoc zdravotne postihnutým 5,8 mld

Dotácia - Ford Getrag

Environmentálny fond 1,1 mld
tátom platené poistné za osoby starajúce sa o diea 4,9 mld

tátny fond likvidácie
jadrovoenerg. zariadení 0,8 mld

8,3 mld

Kontrola a riadenie tokov verejných financií 1,1 mld
Súdnictvo 3,7 mld

Verejná správa 608,4 mld

Starostlivos o ohrozené deti 1,7 mld
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Ministerstvo spravodlivosti

Sektor verejnej správy tvoria verejné netrhové intitúcie,
ktoré spåòajú kritériá úètovných postupov ESA 95.

tátny rozpoèet 330,2 mld

Základné vzdelanie 16,7 mld

Zahàòa tie organizácie, ktoré zvykneme nazýva "tátne".

tátny rozpoèet je bilanciou príjmov
a výdavkov vlády. Vláda získava financie
na výdavky hlavne zdaòovaním
obèanov a firiem, v roku 2006
plánuje vybra 215 mld Sk.

Z poh3⁄4adu výdavkov je jeho najrozsiahlejou èasou

Správa obcí 18,3 mld

0,8 mld

Mzdy (colníci, daòové úrady, ministerstvo) 4,2 mld

Ministerstvo financií

Administratívne náklady spojené so správou dávok 4,1 mld

Slovenská konsolidaèná 0,2 mld

tátny fond rozvoja bývania 0,05 mld

19%

Aktívna politika trhu práce a zvýenie zamestnate3⁄4nosti 4,6 mld

Slovenský pozemkový fond 0,5 mld

Úrad pre doh3⁄4ad nad
zdrav.starostlivosou 0,1 mld

9,5 mld

Investièné stimuly 1,3 mld

Ostatné subjekty verejnej správy 21,3 mld 7

tátny rozpoèet,ktorý prerozïe3⁄4uje viac ako

Stredokolské vzdelanie 12,2 mld

50% peòazí.

SRo 1,0 mld

12,4 mld

Ekonomická oblas
(MHD, cesty, výstavba) 6,4 mld

OBCE

21,3 mld

Investície v po3⁄4nohospodárstve a potravinárstve 2,7 mld

Prevádzka vojenských zariadení 13,4 mld

Garanèné poistenie 1,0 mld

Vzdelávanie

22,2 mld

Hasièi 2,0 mld

Úrady verejného zdravotníctva 1,0 mld
Záchranná sluba 0,5 mld
Starobné poistenie 95,5 mld

2006

Polícia 14,1 mld

Poistné platené tátom (3 mil. poistencov) 23,4 mld

Ochrana iv. prostredia 5,7 mld

Cirkvi a náboenské spoloènosti 0,9 mld

Vzdelávanie - iné formy 2,0 mld

Sociálne sluby 2,5 mld
Polícia a hasièi 1,4 mld

Vzdelávanie 1,8 mld
Kultúrne zariadenia 1,4 mld

Výdavky na diplomatické misie (ve3⁄4vyslanci a pod.) 2,1 mld

Ministerstvo zahranièných vecí

port a kultúra 1,1 mld
Splácanie úrokov a ostatné náklady
tátneho dlhu 23,9 mld

Slovenská akadémia vied 1,5 mld
Generálna prokuratúra SR 1.4 mld
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1.1 mld

Odvody do EÚ 14,2 mld

Veobecná pokladnièná správa

Slovenská informaèná sluba 1.1 mld

Ostatné výdavky tátneho rozpoètu 9,65 mld

47,8 mld

Kancelária Národnej rady SR 0.8 mld

2 Súèet uvedených výdavkov ministerstiev je nií ako ich celkové výdavky. Je tomu tak z dôvodu preh3⁄4adnosti a názornosti, uvádzame len hlavné výdavkové skupiny.
3 Uvedená hodnota nie je konsolidovaná, tzn nie je zníená o príspevky, ktoré sú u evidované vo výdavkoch tátneho rozpoètu a v rozpoètoch ost. organizácií sektora verejnej správy. Konsolidovaná hodnota by klesla na 44,9 mld Sk.
4 Uvedená hodnota nie je konsolidovaná, tzn nie je zníená o príspevky, ktoré sú u evidované vo výdavkoch tátneho rozpoètu a v rozpoètoch ost. organizácií sektora verejnej správy. Konsolidovaná hodnota by klesla na 106,8 mld Sk.
5 Celkové aj pecifické výdavky obcí sú zníené o hodnotu transferov, ktoré sú u evidované vo výdavkoch tátneho rozpoètu. Spolu s dotáciami dosiahnu celkové výdavky obcí 80,850 mld Sk.
6 Celkové aj pecifické výdavky VÚC sú zníené o hodnotu transferov, ktoré sú u evidované vo výdavkoch tátneho rozpoètu. Spolu s dotáciami dosiahnu celkové výdavky VÚC 25,017 mld Sk.
7 Údaje sú oèistené o výdavky evidované u iných subjektov verejnej správy, poskytnuté úvery a transfer FNM do tátnych aktív. Nekonsolidovaná hodnota výdavkov by dosiahla 66,7 mld.
Informácie pochádzajú z rozpoètových materiálov dostupných na stránkach Ministerstva financií, prípadne z rozpoètov jednotlivých ministerstiev. Autori sa inpirovali na stránke www.thebudgetgraph.com

3,7 mld

Èlenstvo v medz. organizáciách 0,4 mld

Správa VÚC 0,9 mld

1 Sektor verejnej správy pod3⁄4a metodiky ESA 95 pokrýva takmer vetky "tátne" intitúcie. Nezahàòa vak napríklad STV alebo nemocnice.

6,7 mld

Ministerstvo kultúry 4,6 mld

VÚC 13,5 mld 6
Kultúra 4,7 mld

Ministerstvo ivotného prostredia

Divadlá, Kninice, Múzeá, Hudba, Granty 2,8 mld

Sluby v kolstve (ubytovanie, stravovanie) 2,2 mld

Doprava 3,9 mld

Èistièky odpadových vôd a kanalizácia 3,1 mld

Ochrana ovzduia a odpady 0,7 mld
Protipovodòové opatrenia 0,6 mld

48,9 mld

Základný výskum 2,6 mld
Sociálne sluby 5,2 mld

Väzenstvo 3,4 mld

Administratíva a organizácie ministerstva 2,0 mld

Vysokokolské vzdelávanie 9,5 mld

57,2 mld 5

Bývanie, obèianska vybavenos 5,8 mld

Ministerstvo kolstva
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7,4 mld

Nákup sluieb a tovarov 2,9 mld

Správa štátnych hmotných rezerv SR 0.7 mld
Úrad vlády SR 0.7 mld

Rezerva na zvyovanie miezd
vo verejnej správe 1,8 mld

Úrad pre normal., metrológiu a skúob. SR 0.6 mld

Doprava 1,5 mld

Štatistický úrad SR 0.6 mld

Príspevky politickým stranám 0,5 mld

Miniúrady 1.2 mld
www.c e n a s ta t u. s k

