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1. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2009
1.1. Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2009
Hlavným cieľom fiškálnej politiky v roku 2009 v zmysle programového vyhlásenia
vlády SR bola obozretná rozpočtová politika a postupné upevňovanie stability verejných
financií pri dôslednom dodrţiavaní maastrichtských kritérií a záväzkov SR vyplývajúcich
z reformovaného Paktu stability a rastu. Z dôvodu pokračujúcej snahy o konsolidáciu
verejných financií došlo vo vládou schválenom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009
aţ 2011 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2008 aţ 2010 k pozitívnej úprave
uţ schválenej výšky schodku rozpočtu verejnej správy na jednotlivé roky. V roku 2009 sa
schodok navrhol na úrovni 1,7 % HDP, v roku 2010 na úrovni 0,8 % HDP a v roku 2011 sa
predpokladal vyrovnaný rozpočet verejnej správy. Zníţenie schodku bolo reakciou
na odporúčania Európskej komisie pouţiť nadpríjmy rozpočtu na ďalšie zniţovanie schodku,
čo bolo veľmi dôleţité nielen z hľadiska vstupu krajiny do eurozóny od 1.1.2009, ale aj
pre zdravý vývoj verejných financií v nasledujúcich rokoch. Slovenská republika týmto
krokom rovnako prezentovala svoju snahu plniť záväzky vyplývajúce z nového znenia Paktu
stability a rastu.
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2009 aţ 2011 bol zostavený
na prognóze makroekonomického vývoja do roku 2011 zo septembra 2008, ktorá
potvrdzovala pozitívny vývoj ekonomiky, trendy a charakter strednodobého vývoja, ktoré sa
predpokladali pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2008 aţ 2010 a ktoré boli
prezentované aj pri aktualizácii Konvergenčného programu SR do roku 2010. Podľa tejto
prognózy sa naďalej očakával dynamický rast hospodárstva, ktorý v najbliţších troch rokoch
mal dosahovať úroveň v priemere 6,1 % ročne v stálych cenách, inflácia v intervale 3,3 % aţ
3,9 % a pokles priemernej evidovanej miery nezamestnanosti pod 9 %. Predpokladalo sa, ţe
dynamický rast slovenského hospodárstva sa bude prejavovať aj na zlepšovaní ţivotnej
úrovne obyvateľov prostredníctvom rastu reálnych miezd v nasledujúcich rokoch na úrovni
okolo 4,8 % a ţe spotreba domácností vzrastie o 5,5 % aţ 6,1 %.
Realizáciou schváleného rozpočtu sa verejné financie mali výrazne priblíţiť úrovni,
ktorá bude dlhodobo udrţateľná. Predpokladalo sa, ţe podiel hrubého verejného dlhu na HDP
klesne do konca roku 2011 na 25,2 %. V danom čase bolo moţné konštatovať, ţe vzhľadom
na rýchly rast ekonomiky a naopak klesajúci schodok, verejné financie budú zniţovať
finančné bremeno budúcich generácií.
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Vládou SR schválený rozpočet však, vzhľadom na čas jeho zostavenia, nezohľadňoval
negatívne dopady zhoršujúceho sa makroekonomického vývoja v súvislosti s dopadmi
finančnej

krízy.

Vzhľadom

na

potrebu

rýchleho

zapracovania

aktualizovaného

makroekonomického vývoja do rozpočtu sa vláda SR v rámci politických negociácií zamerala
predovšetkým na rok 2009. Pôvodne plánovaný schodok rozpočtu verejnej správy na rok
2009 bol z plánovanej úrovne 1,7 % HDP upravený na 2,08 % HDP. Fiškálne ciele a celkový
rámec príjmov a výdavkov verejnej správy v rokoch 2010 a 2011 zostal zachovaný.
Ministerstvo financií SR sa pri príprave návrhov rozpočtov jednotlivých kapitol
štátneho rozpočtu venovalo analýze efektívnosti konkrétnych výdavkových politík
jednotlivých rezortov. Ako nástroj slúţilo najmä monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov
programového rozpočtovania vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim z programového
vyhlásenia vlády.
Predloţený návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval aj krytie pripravovaných
legislatívnych zmien v sociálnej oblasti, ktorých cieľom bolo zlepšenie sociálnej situácie
jednotlivých skupín obyvateľstva.
V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 aţ 2011 sa nepredpokladala ţiadna
privatizácia.
Na výraznejšie spomalenie výkonnosti ekonomiky vplyvom kulminácie globálnej
finančnej a hospodárskej krízy reagovala vláda opatreniami v daňovej oblasti, ktoré boli
premietnuté do novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2009, schválenej parlamentom
v októbri 2009. Pri nezmenenom objeme rozpočtovaných výdavkov štátneho rozpočtu došlo
k zníţeniu príjmov štátneho rozpočtu z 13,1 mld. eur na 11,0 mld. eur. Rozpočtované
hospodárenie ostatných subjektov rozpočtu verejnej správy zostalo nezmenené. V dôsledku
zníţenia rozpočtovaných príjmov štátneho rozpočtu došlo k zvýšeniu schodku rozpočtu
verejnej správy na rok 2009 z 2,08 % HDP na 4,93 % HDP.
1.2. Základné makroekonomické ukazovatele, z ktorých sa vychádzalo
pri príprave rozpočtu na rok 2009
Aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2011 bola postavená
na odhadoch vývoja v roku 2008 a predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach
ekonomiky SR v strednodobom horizonte. Aktualizácia opäť prinášala pozitívne očakávania
o vývoji ekonomiky SR, a to i napriek tomu, ţe zohľadňovala aktuálny negatívny vývoj
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globálnych faktorov. Išlo hlavne o vplyv finančnej krízy a prognózovaný slabší vývoj
ekonomík dôleţitých obchodných partnerov SR. Navyše sa k týmto faktorom radil aj
doznievajúci, avšak stále pomerne vysoký vplyv zahraničných investorov na rast a
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. V dôsledku postupnej finalizácie silného
procesu etablovania alebo rozširovania výrob na Slovensku sa predpokladalo, ţe dynamika
investícií, produkcie, exportu a celkového výkonu ekonomiky sa oproti historicky jedinečným
hodnotám z roku 2007, resp. 2006 postupne spomalí.
Za zásadný zlom v slovenskej ekonomike moţno povaţovať skutočnosť, ţe SR bola
v roku 2008 oficiálne hodnotená v európskych štruktúrach ako krajina, ktorá je v dostatočnej
miere pripravená na vstup do eurozóny a na prijatie eura k 1. 1. 2009. SR oficiálne splnila
všetky podmienky pre prijatie eura na udrţateľnej úrovni a 8. júl 2008 sa stal dátumom
vyhlásenia konverzného kurzu pre slovenskú korunu zo strany Rady EÚ.
V januári 2009 sa všetky hodnotové vyjadrenia v slovenských korunách
pretransformovali cez konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR do jednotnej európskej meny euro
a následne SR a jej ekonomika začala fungovať v nových podmienkach jednotného trhu a
jednotnej menovej politiky eurozóny. Preto jedným z hlavných predpokladov prognózy bolo
účinné napĺňanie hlavných zámerov celkovej hospodárskej politiky vlády na podporu
úspešného členstva SR v nových podmienkach eurozóny a pokračujúceho stabilného procesu
celkovej konvergencie SR k rozvinutým krajinám.
Ďalšie nové skutočnosti, významné pre aktualizáciu prognózy, prinieslo zhoršenie
predpokladov o vývoji vonkajšieho prostredia. Vývoj globálnej ekonomiky v roku 2007 a
2008 bol narušený turbulenciami na finančných trhoch, spôsobenými hypotekárnou krízou
v USA. Predpokladalo sa, ţe vzhľadom na vysokú otvorenosť sa Slovensko nevyhne vplyvu
zníţenia zahraničného dopytu na ekonomiku a aktuálne vyhliadky vonkajšieho prostredia sa
naplno prejavia v poklese rastu exportu predovšetkým v roku 2009. Napriek tomu sa
očakávalo, ţe Slovensko by malo naďalej patriť k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám v rámci
EÚ a OECD a ţe zniţovanie globálneho ekonomického rastu bude pôsobiť v smere
zniţovania dopytu po komoditách na svetových trhoch a ich cien, najmä energetických
surovín. Tieţ sa predpokladalo, ţe ceny ropy v rokoch 2009 – 2011 sa budú pohybovať
na úrovni okolo 88,8 USD/barel.
Domáce pozitívne očakávania ekonomického vývoja prechodne slabli najmä
pod vplyvom vonkajšieho prostredia (indikátory ekonomickej dôvery v eurozóne dosahovali
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rekordné minimá), ale aj vplyvom istej miery krátkodobých obáv z nových nepoznaných
podmienok po vstupe SR do eurozóny a vplyvom doznievajúcej dynamiky aktivít veľkých
zahraničných investorov. Klesajúcu tendenciu mala predovšetkým dôvera v priemysle
v dôsledku poklesu dopytu po priemyselných výrobkoch a neistého vývoja vonkajšieho
prostredia.
Strednodobé ciele makroekonomickej politiky boli konzistentné so záväzkami SR,
vyplývajúcimi z členstva v hospodárskej a menovej únii. Predpokladalo sa, ţe v dôsledku
absentujúceho vplyvu nástrojov národnej menovej politiky budú mať oveľa väčší význam
fiškálna a štrukturálna politika. V prípade fiškálnej politiky boli ciele jasne deklarované
fiškálnou konsolidáciou konkretizovanou vo viacročnom rozpočte verejnej správy. Vláda
pritom postupovala v súlade s odporúčaniami EK pri hodnotení poslednej aktualizácie
Konvergenčného programu SR. Preto aj v období globálnej krízy bolo predpokladom
prognózy dôsledné plnenie vládou deklarovaných cieľov - lepšie vyuţiť relatívne vysoký
ekonomický rast na urýchlenie konsolidácie verejných financií a v prípade potreby, napr.
pri vyšších inflačných tlakoch, opäť flexibilne sprísniť fiškálnu politiku. Okrem toho sa
predpokladalo, ţe fiškálne ciele vláda podporí účinným dolaďovaním štrukturálnych reforiem
a politík v súlade s Modernizačným programom Slovensko 21 a Národným programom
reforiem SR.
V dôsledku spomalenia rastu ekonomík našich obchodných partnerov sa očakávalo
na Slovensku pomerne výrazné spomalenie ekonomického rastu, a to predovšetkým v rokoch
2009 a 2010. V roku 2011 sa uţ znovu predpokladalo oţivenie rastu dokonca nad pôvodne
očakávanú úroveň. Aj napriek uvedenému spomaleniu sa však predpokladalo, ţe rast HDP
zostane vysoký, pričom podľa prognóz EK malo ísť dokonca o najvyšší rast v EÚ.
Z hľadiska štruktúry dopytu sa zníţenie odhadov rastu týkalo hlavne zahraničného
obchodu, investícií a sprostredkovane aj súkromnej spotreby (nominálne a reálne) v dôsledku
niţšieho rastu mzdovej bázy v rokoch 2009 – 2010, ktorý bol odrazom spomalenia rastu
reálnej a nominálnej mzdy a tieţ zamestnanosti. Predpokladalo sa, ţe rast zamestnanosti sa
v roku 2009 prakticky zastaví. Menší dopad globálnej krízy sa v dôsledku očakávanej rigidity
miezd smerom nadol očakával v oblasti rastu miest.
Na druhej strane, prognóza inflácie bola oproti predpokladom rozpočtu upravená
smerom nahor. Príčinou boli externé globálne faktory - najmä špekulačné tlaky a nadmerný
dopyt, ktorý bol predzvesťou globálnej finančnej a následne aj ekonomickej krízy.
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Po prudkom raste svetových cien energetických surovín a potravín sa tak uţ na jeseň
2008 objavili silné dezinflačné tlaky, na čo menové politiky mnohých štátov reagovali
zniţovaním úrokových sadzieb s cieľom podporiť ochabnutý dopyt a spotrebu. Avšak uţ
počas roka 2009 sa očakávala stabilizácia situácie. Predpokladalo sa, ţe v roku 2010 sa
inflácia bude vyvíjať umierneným spôsobom v dôsledku ukončenia vplyvu niektorých
jednorazových negatívnych efektov (zvýšenie spotrebnej dane na cigarety v rámci
harmonizácie s minimálnymi sadzbami v EÚ a zavedenie eura). Po roku 2010 sa očakávalo
mierne zvýšenie inflácie z titulu rýchlejšej cenovej konvergencie Slovenska k cenovej úrovni
EÚ pri absencii kurzového kanála. Predpokladalo sa, ţe deficit beţného účtu sa bude zniţovať
pomalšie a bude odráţať silnejší rast spotreby s mierne vyššími tlakmi na dovozy a tieţ menej
priaznivé vonkajšie podmienky pre export SR.
Aktualizovaná prognóza do roku 2011 odráţala vplyv globálnej finančnej krízy
na slovenskú ekonomiku, pričom sa v horizonte dvoch rokov výrazne odchyľovala od trendov
vývoja, ktoré sa predpokladali pri tvorbe viacročného rozpočtu na roky 2008 - 2010 a ktoré sa
prezentovali aj pri aktualizácii Konvergenčného programu SR do roku 2010 (november
2007):
 pomalší, no stále relatívne vysoký rast HDP, v dôsledku spomalenia rastu u našich
najväčších obchodných partnerov; v roku 2011 návrat nad pôvodne očakávané hodnoty;
 rast zaloţený na zmenách kvalitatívneho charakteru - na zvyšovaní celkovej
produktivity výrobných faktorov a konkurencieschopnosti, najmä vplyvom pôsobenia
doznievajúcich priamych zahraničných investícií (PZI), ako aj implementáciou štrukturálnych
politík a akčných plánov v súlade s Národným programom reforiem a Modernizačným
programom Slovensko 21;
 príspevok zahraničného dopytu sa v roku 2009 dočasne vytratí, v ostatných rokoch
zostáva mierne kladný;
 rast priemernej reálnej mzdy pomalší ako rast reálnej produktivity práce, v roku 2011
ich vyrovnanie a zvyšujúci sa rast ţivotnej úrovne;
 postupné zlepšovanie bilancie beţného účtu v rokoch 2009 - 2011 by malo byť
spomalené vplyvom nepriaznivého vývoja vonkajšieho prostredia, predovšetkým v roku
2009;
 spomalenie poklesu miery nezamestnanosti v dôsledku spomalenia rastu zamestnanosti
v rokoch 2009 a 2010;
 prílev fondov EÚ podporujúci investície a čiastočne aj súkromnú a vládnu spotrebu.
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Medzi riziká prognózy patril najmä vplyv vonkajšieho prostredia na ekonomiku SR.
Dôleţitú rolu hral vývoj cien na trhoch s komoditami, ktorý významne zasahuje do cenového
vývoja v SR. Predpokladalo sa, ţe slabší ekonomický rast hlavných obchodných partnerov
vplyvom stále neistých dôsledkov finančnej krízy na reálnu ekonomiku by sa mohol odraziť
v niţšom raste exportu, ktorý je hlavným faktorom rastu ekonomiky SR.
Očakávaný vývoj hlavných makroekonomických indikátorov (september 2008) je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovateľ
HDP; v beţných cenách

HDP; reálny rast
Konečná spotreba domácností; reálny rast
Konečná spotreba domácností; nominálny rast
Konečná spotreba verejnej správy; reálny rast
Tvorba hrubého fixného kapitálu; reálny rast
Export tovarov a sluţieb; reálny rast
Import tovarov a sluţieb; reálny rast
Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nom. rast
Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast
Priemerný rast zamestnanosti, podľa VZPS
Priemerný rast zamestnanosti, podľa evid. počtu
Priemerný rast zamestnanosti, podľa ESA 95
Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS
Index spotrebiteľských cien; priemerný rast
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien;
HICP
Index výrobných cien; priemerný rast
Bilancia beţného účtu; podiel na HDP

Skutočnosť
m. j. Skutočnosť
2007
mld. €
61,5
mld. Sk
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1 851,8
10,4
7,1
9,9
0,7
7,9
16,0
0,4
7,2
4,3
2,4
2,5
2,1
11,0
2,8

%
%
%

1,9
2,3
- 5,3

Prognóza
2009
2010
2009
2010
71,0
74,5

2008
2009
68,1
2008
2 052,0
7,0
6,6
11,4
4,0
6,0
8,3
8,1
9,1
4,5
2,3
2,3
2,3
10,1
4,4

2 210,3
4,6
4,3
8,1
4,0
4,2
4,7
5,0
8,1
3,9
0,1
0,1
0,1
9,9
4,0

2 391,8
5,3
5,3
8,8
1,4
5,1
7,0
6,1
8,5
4,8
0,4
0,4
0,4
9,6
3,5

2 613,7
6,1
5,6
9,4
1,3
6,2
7,4
6,4
8,8
5,0
1,0
1,0
1,0
9,2
3,6

4,0
5,7
-5,6

3,9
3,8
-4,4

3,3
2,5
-2,9

3,5
2,2
-1,9

2011
78,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

1.3. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia v priebehu roka
V prvých dvoch mesiacoch roku 2009 bol vývoj rozpočtového hospodárenia
monitorovaný prostredníctvom mesačných hodnotiacich správ o plnení štátneho rozpočtu
na hotovostnej báze. Od marca 2009 Ministerstvo financií SR pristúpilo k monitorovaniu
vývoja v širšom rámci celých verejných financií formou pravidelného vypracovávania
predpokladov vývoja verejných financií v metodike ESA 95 na mesačnej báze. Tieto
na základe aktuálne dostupných údajov o dosiahnutej skutočnosti a predpokladanom vývoji
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príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy kvantifikovali očakávané zmeny v hospodárení
jednotlivých subjektov rozpočtu verejnej správy oproti schválenému rozpočtu na rok 2009.
Predpoklady vývoja verejných financií vychádzali z najnovších analýz a prognóz
makroekonomického a fiškálneho vývoja a ich výsledky vyuţívali na hodnotenie moţných
rizík plnenia rozpočtu v roku 2009. Zameriavali sa najmä na monitoring a analýzu faktorov,
ktoré mohli potenciálne spôsobiť najväčší odklon hospodárenia jednotlivých subjektov
verejnej správy od schváleného rozpočtu na rok 2009, a tak najviac ovplyvniť úspešnosť
dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre rok 2009.
Predpoklady vývoja verejných financií na štvrťročnej báze boli súčasťou správ,1)
ktoré Ministerstvo financií SR pripravuje v pravidelných intervaloch na rokovanie vlády
s cieľom analyzovať vývoj a posúdiť, či sa podarí splniť rozpočtovaný cieľ v oblasti schodku
verejnej správy. Ak je identifikované riziko prekročenia schodku, súčasťou materiálu je návrh
opatrení.

1)

„Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2009 a predikcia vývoja

do konca roka,“ ktorá sa pripravuje po ukončení prvého polroka (júl) a „Správa o makroekonomickom prostredí
a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka,“ ktorá sa pripravuje po
ukončení troch štvrťrokov kalendárneho roka (október).

7

2. Výsledky rozpočtového hospodárenia
Štátny rozpočet na rok 2009 schválila Národná rada SR zákonom č. 596
z 28. novembra 2008. Celkové príjmy sa rozpočtovali sumou 13 115 868,7 tis. eur (v roku
2008: 11 559 839,5 tis. eur), celkové výdavky 14 125 290,7 tis. eur (v roku 2008:
12 621 424,2 tis. eur) a schodok bol určený sumou 1 009 422,0 tis. eur (v roku 2008:
1 061 584,7 tis. eur). V súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, ţe verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie poskytnuté Slovenskej
republike z rozpočtu Európskej únie a odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej
únie, sa v štátnom rozpočte rozpočtovali príjmy z rozpočtu EÚ vo výške 1 882 695,4 tis. eur
(v roku 2008: 1 194 471,7 tis. eur) a na strane výdavkov odvody peňaţných prostriedkov
do rozpočtu EÚ v celkovej výške 600 198,0 tis. eur (v roku 2008: 613 754,0 tis. eur).
Zákonom č. 448 z 27. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008
Z.

z.

o štátnom

rozpočte na

rok

2009,

bol

rozpočet

príjmov určený sumou

10 971 204,0 tis. eur. Pri nezmenenom objeme výdavkov sa rozpočtovaný schodok štátneho
rozpočtu určil sumou 3 154 086,7 tis. eur. Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia
v ďalšom texte, ak ide o údaje schváleného rozpočtu, je vo vzťahu k takto určeným
ukazovateľom. Ak ide o údaje upraveného rozpočtu, ide o údaje po zohľadnení rozpočtových
opatrení vykonaných v priebehu roka na základe príslušných ustanovení zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a na základe splnomocnenia daného vláde, resp.
ministrovi financií zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009.
Súhrnný

prehľad o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v roku 20091

poskytujú nasledujúce údaje (v tis. eur):

Príjmy/Výdavky

Skutočnosť
2008

Príjmy spolu
daňové príjmy
nedaňové príjmy
granty a transfery
Výdavky spolu
beţné výdavky
kapitálové
výdavky
Schodok

1
11 352 426,6
9 023 779,8
880 544,5
1 448 102,3
12 056 593,616
10 449 221,89
1 607 371,8
- 704 167,0

Zdroj: MF SR
1

Rozpočet 2009
Schválený
Upravený
2
3
10 971 204,0 10 346 261,1
7 870 610,0 7 870 610,0
676 187,8
647 008,1
2 424 406,2 1 828 643,0
14 125 290,7 13 643 117,3
11 898 135,9 11 424 409,1
2 227 154,8 2 218 708,2
3 154 086,7 3 296 856,2

Skutočnosť
2009

% plnenia
uprav.
rozpočtu

4
10 540 795,6
8 024 302,6
838 462,5
1 678 030,5
13 332 046,6
11 172 700,4
2 159 346,2
- 2 791 251,0

5 = 4/3*100
101,9
102,0
129,6
91,8
97,7
97,8
97,3
84,7

Prípadné rozdiely v jednotlivých tabuľkových prehľadoch vyplývajú zo zaokrúhľovania
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Rozdiel

Index
2009/2008

6 = 4 - 3 7= 4/1*100
194 534,5
92,9
153 692,6
88,9
191 454,4
95,2
-150 612,5
115,9
-311 070,7
110,6
-251 708,7
106,9
-59 362,0
134,3
-505 605,2
396,4

Hospodárenie

štátneho

rozpočtu

v

roku

2009

sa

skončilo

schodkom

2 791 251,0 tis. eur (v roku 2008: 704 167,0 tis. eur). Výsledný schodok je
o 362 835,7 tis. eur niţší neţ určil zákon o štátnom rozpočte a o 505 605,2 tis. eur niţší oproti
upravenému rozpočtu.
2.1. Príjmy štátneho rozpočtu
Súhrnný prehľad o plnení príjmov štátneho rozpočtu v roku 2009 poskytujú údaje
nasledujúcej tabuľky (v tis. eur):

Príjmy

A. Daňové príjmy
Dane z príjmov
a kapitálového majetku

Skutočnosť
2008

Dane z medzinárodného
obchodu a transakcií
Sankcie uloţené
v daňovom konaní
B. Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
Kapitálové príjmy
Úroky z tuzemských a
zahraničných úverov,
pôţičiek, NFV, vkladov a
áţio
Iné nedaňové príjmy
C. Granty a transfery
Príjmy spolu

Skutočnosť
2009

% plnenia
upr.
rozpočtu

Rozdiel

Index
2009/2008

1
9 023 779,8

Schválený
2
7 870 610,0

Upravený
3
7 870 610,0

2 445 955,5

2 269 094,0

2 269 094,0

2 314 129,7

102,0

45 035,7

94,6

1 391,6

420,0

420,0

725,0

172,6

305,0

52,1

6 537 853,8

5 544 686,0

5 544 686,0

5 681 053,7

102,5

136 367,7

86,9

36 812,9

28 117,0

28 117,0

27 187,6

96,7

-929,4

73,9

1 766,0

28 293,0

28 293,0

1 206,7

4,3

-27 086,3

68,3

880 544,5

676 187,8

647 008,1

838 462,5

129,6

191 454,5

95,2

81 858,1

143 568,2

140 165,2

147 091,9

104,9

6 926,7

179,7

295 814,1

283 989,0

276 858,3

280 994,2

101,5

4 135,9

95,0

29 454,1

56 772,6

34 410,8

17 172,0

49,9

-17 238,8

58,3

238 158,3

64 568,4

64 570,3

94 724,9

146,7

30 154,6

39,8

235 259,9

127 289,6

131 003,5

298 479,6

227,8

167 476,1

126,9

1 448 102,3

2 424 406,2

1 828 643,0

1 678 030,5

91,8

-150 612,5

115,9

11 352 426,6

10 971 204,0

10 346 261,1 10 540 795,6

101,9

194 534,5

92,9

Dane z majetku
Dane za tovary a sluţby

Rozpočet 2009

4
5 = 4/3*100
8 024 302,6
102,0

6 = 4 - 3 7 = 4/1*100
153 692,6
88,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.1.1. Daňové príjmy
Daňové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2009 boli rozpočtované vo výške
7 870 610,0 tis. eur. Schválený rozpočet daňových príjmov nebol v priebehu roka upravovaný
ţiadnymi rozpočtovými opatreniami. Skutočné daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2009
dosiahli výšku 8 024 302,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 102,0 %. Na celkovom
rozdiele skutočnosti oproti rozpočtu vo výške 153 692,6 tis. eur sa pozitívnym vplyvom
najviac podieľala daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov právnickej osoby a negatívnym
vplyvom sankcie uloţené v daňovom konaní a daň z príjmov fyzickej osoby. V porovnaní
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s rokom 2008 boli celkové daňové príjmy niţšie o 999 477,2 tis. eur, čo zodpovedá
medziročnému poklesu 11,1 %. Súhrnný prehľad o plnení daňových príjmov štátneho
rozpočtu poskytuje nasledovná tabuľka (v tis. eur):

Druh daňových príjmov

Skutočnosť
2008

Rozpočet 2009
Schválený

Upravený

2

3

1
Dane z príjmov a kapitálového majetku
Daň z príjmov fyzickej osoby

2 445 955,5 2 269 094,0 2 269 094,0

Daň z príjmov vyberaná zráţkou

Rozdiel

4

5=4-3

% plnenia
Index
upraveného
2009/2008
rozpočtu
6=4/3*100

7=4/1*100

2 314 129,7

45 035,7

102,0

94,6

38 918,0

28 581,2

-10 336,8

73,4

24,2

2 122 052,2 2 077 527,0 2 077 527,0

2 129 769,9

52 242,9

102,5

100,4

117 925,6

Daň z príjmov právnickej osoby

Skutočnosť
2009

38 918,0

205 977,8

152 649,0

152 649,0

155 778,6

3 129,6

102,1

75,6

1 391,6

420,0

420,0

725,0

305,0

172,6

52,1

Dane za tovary a sluţby

6 537 853,9 5 544 686,0 5 544 686,0

5 681 053,7

136 367,7

102,5

86,9

Daň z pridanej hodnoty

4 632 524,4 3 715 414,0 3 715 414,0

3 846 396,2

130 982,2

103,5

83,0

Spotrebné dane

1 905 158,2 1 829 166,0 1 829 166,0

1 834 578,1

5 412,1

100,3

96,3

Dane z majetku

Dane z pouţívania tovarov a z povolenia na
výkon činnosti
Dane z medzinárodného obchodu a
transakcií
Dovozné clo
Dovozná priráţka
Podiel na vybratých finančných
prostriedkoch
Ostatné colné príjmy
Sankcie uloţené v daňovom konaní
Daňové príjmy spolu

171,3

106,0

106,0

79,3

-26,7

74,8

46,3

36 812,9

28 117,0

28 117,0

27 187,6

-929,4

96,7

73,9

19,6

x

x

22,1

22,1

x

112,4

9,4

x

x

5,9

5,9

x

62,9

36 783,9

28 117,0

28 117,0

27 159,6

-957,4

96,6

73,8

0,0

x

x

0,0

0,0

x

x

1 766,0

28 293,0

28 293,0

1 206,7

-27 086,3

4,3

68,3

9 023 779,8 7 870 610,0 7 870 610,0

8 024 302,6

153 692,6

102,0

88,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR
Poznámka: DPPO a DPH je vrátane daní z daňovej sústavy platnej do roku 1992; pri DPPO sa uvádza celý
výnos vrátane podielu územnej samosprávy.

2.1.1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku
Dane z príjmov a kapitálového majetku sa rozpočtovali sumou 2 269 094,0 tis. eur,
skutočný výnos bol o 45 035,7 tis. eur (2,0 %) vyšší a dosiahol 2 314 129,7 tis. eur.
 Celkový výnos podielovej dane z príjmov fyzickej osoby sa rozpočtoval
vo výške 1 645 292,0 tis. eur. Z toho 1 478 850,6 tis. eur tvorila daň z príjmov zo závislej
činnosti a 184 200,4 tis. eur daň z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
činnosti a z prenájmu. Prevod prostriedkov v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý zniţuje výnos dane z príjmov fyzickej osoby,
sa predpokladal vo výške 17 759,0 tis. eur.
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Skutočný výnos dane z príjmov fyzickej osoby dosiahol výšku 1 639 076,5 tis. eur,
čo je o 6 215,5 tis. eur menej ako sa rozpočtovalo. Z toho výnos dane zo závislej činnosti
dosiahol hodnotu 1 468 114,8 tis. eur a výnos dane z podnikania, z inej samostatne
zárobkovej činnosti a z prenájmu bol vo výške 188 645,9 tis. eur. Z celkového výnosu dane
z príjmov fyzickej osoby v roku 2009 daňové úrady odviedli na verejnoprospešné účely
17 684,3 tis. eur. Zatiaľ čo predpokladaný výnos dane z príjmov zo závislej činnosti sa
nenaplnil o 10 735,7 tis. eur a medziročne poklesol o 171 660,9 tis. eur, predpokladaný príjem
dane z príjmov z podnikania bol prekročený o 4 445,4 tis. eur napriek medziročnému poklesu
o 13 718,9 tis. eur.
V plnení dane z príjmov fyzickej osoby sa prejavil najmä nepriaznivý vývoj
makroekonomického prostredia, keď rast objemu miezd v hospodárstve sa počas roka
(-1,7 %) vyvíjal horšie neţ sa očakávalo pri tvorbe rozpočtu (-0,8 %).
Od roku 2005 je daň z príjmov fyzickej osoby podielovou daňou. V zmysle zákona
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov získavajú z jej výnosu obce 70,3 %, vyššie územné
celky 23,5 % a štátny rozpočet 6,2 %. Týmto systémom financovania obcí a vyšších
územných celkov, ktorým sa nahradili dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre miestnu
samosprávu, sa realizoval projekt fiškálnej decentralizácie s cieľom posilniť finančnú
samostatnosť územnej samosprávy. Príjem štátneho rozpočtu z dane z príjmov fyzickej osoby
sa s ohľadom na uvedené pravidlá fiškálnej decentralizácie rozpočtoval v sume
-+38 918,0 tis. eur. Skutočné plnenie dane z príjmov fyzickej osoby v ŠR dosiahlo
úroveň 28 581,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 73,4 %.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o skutočných výnosoch dane z príjmov
fyzickej osoby a jej distribúcie medzi štátny rozpočet a územnú samosprávu (v tis. eur):

Druh dane

Skutočnosť
2008
1

Daň z príjmov FO
zo závislej činnosti
z podnikania
prevod 2 % na VPÚ

Výnos dane poukázaný
územnej samospráve
Príjem ŠR z dane
z príjmov FO

Rozpočet 2009
Schválený

Upravený

2

3

Skutočnosť
2009

Rozdiel

4

5=4-3

% plnenia
Index
upraveného
2009/2008
rozpočtu
6=4/3*100

7=4/1*100

1 827 104,4 1 645 292,0 1 645 292,0 1 639 076,5
1 639 775,8 1 478 850,6 1 478 850,6 1 468 114,8
202 364,8
184 200,4
184 200,4
188 645,9
-15 036,2
-17 759,0
-17 759,0
-17 684,3

-6 215,5
-10 735,7
4 445,4
74,7

99,6
99,3
102,4
99,6

89,7
89,5
93,2
-

1 709 178,8 1 606 374,0 1 606 374,0 1 610 495,3

4 121,3

100,3

94,2

-10 336,8

73,4

24,2

117 925,6

38 918,0

38 918,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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28 581,2

 Daň z príjmov právnickej osoby sa rozpočtovala vo výške 2 077 527,0 tis. eur.
Skutočný výnos dosiahol 2 129 769,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 102,5 %
a jeho prekročenie o 52 242,9 tis. eur. Na celkovom výnose dane z príjmov právnickej osoby
sa dane platné do roku 1992 podieľali sumou 164,1 tis. eur. Medziročné tempo rastu dane
z príjmov právnickej osoby dosiahlo 0,4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku
7 717,8 tis. eur.
Výnos dane z príjmu právnickej osoby bol negatívne ovplyvnený vývojom
makroekonomického prostredia. Vplyv ekonomickej krízy sa však v roku 2009 neprejavil
v plnej miere, keďţe právnické osoby platia preddavky na daň vypočítané z dane na základe
poslednej známej daňovej povinnosti (zdaňovacie obdobie 2008).
V roku 2009 mali fyzické a právnické osoby moţnosť poukázať 2 % z odvedenej
dane na verejnoprospešný účel. V priebehu roka bolo týmto spôsobom prevedených
55 180,2 tis. eur, čo je medziročne viac o 5 999,8 tis. eur (o 12,2 %).
 Daň z príjmov vyberaná zráţkou sa rozpočtovala sumou 152 649,0 tis. eur
a v skutočnosti dosiahla 155 778,6 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 102,1 %.
Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2008 niţšie o 50 199,2 tis. eur, t.j. o 24,4 %.
Skutočný výnos tejto dane bol ovplyvnený mierne pozitívnejším plnením
u subjektov, ktoré neplatia daň z príjmov vyberanú zráţkou v závislosti od objemu trţieb, ale
len prostredníctvom jednorazových platieb.
2.1.1.2. Dane z majetku
Dane z dedičstva a darovania boli zrušené k 1.1.2004 a daň z prevodu a prechodu
nehnuteľností bola zrušená k 1.1.2005. Do štátneho rozpočtu plynuli v roku 2009 len
dobiehajúce príjmy z týchto daní, spolu vo výške 725,0 tis. eur (v roku 2008 to bolo
1 391,6 tis. eur). Z tejto sumy tvorila daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 679,7 tis. eur.
2.1.1.3. Dane za tovary a sluţby
Dane za tovary a sluţby majú najvyšší podiel na celkových daňových príjmoch.
Rozpočtovali sa vo výške 5 544 686,0 tis. eur. Skutočný výnos vo výške 5 681 053,7 tis. eur
je oproti rozpočtu o 136 367,7 tis. eur vyšší, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 102,5 %.
V porovnaní s rokom 2008 je ich výnos niţší o 856 800,2 tis. eur.
 Daň z pridanej hodnoty sa rozpočtovala sumou 3 715 414,0 tis. eur a jej
skutočné inkaso vo výške 3 846 396,2 tis. eur predstavuje plnenie rozpočtu na úrovni
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103,5 %. Skutočný výnos tejto dane bol o 130 982,2 tis. eur vyšší neţ sa rozpočtovalo
a o 786 128,2 tis. eur niţší neţ v roku 2008, t.j. o 17,0 %. Vo výnose dane je zahrnutých aj
18,0 tis. eur dobehu nepriamych daní z predchádzajúcej daňovej sústavy platnej do konca
roku 1992.
Na výnos DPH mala v roku 2009 negatívny vplyv legislatívna zmena, ktorá skrátila
od 1. apríla 2009 lehotu na vrátenie nadmerných odpočtov zo 60 dní na 30 dní. Výnos DPH sa
z tohto titulu zníţil o pribliţne 107,8 mil. eur. Negatívne bol výnos dane ovplyvnený aj
vývojom makroekonomického prostredia, najmä vývojom spotrebných výdavkov domácností.
Konečná spotreba domácností v beţných cenách vzrástla v skutočnosti menej (medziročný
rast o 0,3 %) ako sa očakávalo pri tvorbe rozpočtu (medziročný rast o 1,8 %).
 Spotrebné dane sa rozpočtovali sumou 1 829 166,0 tis. eur. Skutočný výnos bol
o 5 412,1 tis. eur vyšší a dosiahol 1 834 578,1 tis. eur. V porovnaní s rokom 2008 bol výnos
spotrebných daní niţší o 70 580,1 tis. eur, t.j. o 3,7 %. Z hľadiska jednotlivých druhov
spotrebných daní bol výnos nasledovný (v tis. eur):

Druh spotrebnej dane

Skutočnosť
2008

Rozpočet 2009
Schválený

Upravený

2

3

1

z minerálnych olejov

Skutočnosť
2009

Rozdiel

4

5=4-3

1 174 229,9 1 053 409,0 1 053 409,0 1 052 896,0

% plnenia
Index
upraveného
2009/2008
rozpočtu
6=4/3*100

7=4/1*100

-513,0

100,0

89,7

z liehu

222 580,8

203 372,0

203 372,0

191 898,1

-11 473,9

94,4

86,2

z piva

62 990,8

59 920,0

59 920,0

59 144,3

-775,7

98,7

93,9

z vína

3 720,4

3 718,0

3 718,0

3 544,8

-173,2

95,3

95,3

432 735,0

487 547,0

487 547,0

507 329,2

19 782,2

104,1

117,2

3 899,0

8 334,0

8 334,0

7 694,2

-639,8

92,3

197,3

328,5

830,0

830,0

912,9

82,9

110,0

277,9

4 673,8

12 036,0

12 036,0

11 158,6

-877,4

92,7

238,7

1 905 158,2 1 829 166,0 1 829 166,0 1 834 578,1

5 412,1

100,3

96,3

z tabakových výrobkov
z elektriny
z uhlia
zo zemného plynu
Spolu

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Výnos

spotrebnej

dane

z minerálnych

olejov

bol

medziročne

niţší

o 121 333,9 tis. eur a dosiahol 1 052 896,0 tis. eur. Oproti rozpočtu bol dosiahnutý výnos
niţší o 513,0 tis. eur.

Výnos dane bol negatívne ovplyvnený primiešavaním daňovo

zvýhodnených biopalív do benzínu a nafty v celkovej sume pribliţne 40 280,0 tis. eur.
Výnos spotrebnej dane z liehu bol medziročne niţší o 30 682,7 tis. eur a oproti
rozpočtu bol niţší o 11 473,9 tis. eur. Výnos dane zaznamenal výrazný klesajúci trend, keď
medziročne poklesol aţ o 13,8 %.
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Výnos spotrebnej dane z piva bol medziročne niţší o 3 846,5 tis. eur a oproti
rozpočtu niţší o 775,7 tis. eur. Výnos dane pokračoval v klesajúcom trende z minulého roka
a poklesol o 6,1 %.
Spotrebnou daňou z vína sa zdaňuje len šumivé víno. Skutočný výnos dane dosiahol
3 544,8 tis. eur a v porovnaní s rozpočtom bol o 173,2 tis. eur. niţší. Medziročne poklesol
výnos dane o 175,6 tis. eur.
Spotrebná daň z tabakových výrobkov bola rozpočtovaná v sume 487 547,0 tis. eur.
Skutočný výnos dane dosiahol 507 329,2 tis. eur, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu
o 19 782,2 tis. eur (4,1 %). Medziročne spotrebná daň z tabakových výrobkov vzrástla
o 74 594,2 tis. eur (17,2 %). Príčinou vysokého výnosu oproti predchádzajúcemu roku bol
pozitívny vplyv z titulu predzásobenia na začiatku roka 2009, ktorý súvisel so zvyšovaním
sadzieb na tabakové výrobky od 1.2.2009.
Nenaplnenie rozpočtu v roku 2009 pokiaľ ide o spotrebnú daň z liehu, piva a vína je
spôsobené vývojom spotrebných výdavkov domácností. Konečná spotreba domácností
v stálych cenách poklesla v skutočnosti výraznejšie (medziročný rast -0,7%) ako sa očakávalo
pri tvorbe rozpočtu (medziročný rast -0,4%).
Spotrebná daň z elektriny bola rozpočtovaná v sume 8 334,0 tis. eur. Skutočný výnos
dane dosiahol 7 694,2 tis. eur, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu o 639,8 tis. eur (7,7 %).
Spotrebná daň z uhlia dosiahla výnos 912,9 tis. eur, pričom bola rozpočtovaná
v sume 830,0 tis. eur, čo predstavuje prekročenie rozpočtu o 10,0 %.
Spotrebná daň zo zemného plynu bola rozpočtovaná v sume 12 036,0 tis. eur.
Skutočný výnos dosiahol 11 158,6 tis. eur, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu
o 877,4 tis. eur.
 Dane z pouţívania tovarov a z povolenia na výkon činnosti boli v rozpočte
tvorené len daňou z úhrad za dobývací priestor vo výške 106,0 tis. eur. V skutočnosti dosiahol
výnos daní z pouţívania tovarov a povolenia na výkon činnosti hodnotu 79,3 tis. eur. Z tejto
sumy tvorila daň z úhrad za dobývací priestor 107,1 tis. eur a cestná daň, ktorá je príjmom
rozpočtov vyšších územných celkov – 27,9 tis. eur.
2.1.1.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
Výnos daní z medzinárodného obchodu a transakcií sa rozpočtoval v celkovej výške
28 117,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahol 27 187,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie štátneho
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rozpočtu na 96,7 %. V porovnaní s rokom 2008 bol výnos o 9 625,3 tis. eur niţší. Prehľad
o výnosoch jednotlivých daní patriacich do tejto skupiny prezentuje nasledujúca tabuľka
(v tis. eur):
Skutočnosť
2008

Druh daňových príjmov

1

Dovozné clo
Dovozná priráţka
Podiel na vybratých finančných
prostriedkoch
Ostatné colné príjmy
Dane z medzinárodného
obchodu a transakcií spolu

Rozpočet 2009
Schválený Upravený
2

Skutočnosť
2009

Rozdiel

4

5=4-3

3

% plnenia
Index
upraveného
2009/2008
rozpočtu
6=4/3*100

7=4/1*100

19,6
9,4

x
x

x
x

22,1
5,9

22,1
5,9

x
x

112,4
62,9

36 783,9

28 117,0

28 117,0

27 159,6

-957,4

96,6

73,8

0,0

x

x

0,0

0,0

x

x

36 812,9

28 117,0

28 117,0

27 187,6

-929,4

96,7

73,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Najväčšiu časť tvorí výnos z podielu Slovenskej republiky na vybratých finančných
prostriedkoch, ktorého skutočný výnos vo výške 27 159,6 tis. eur predstavuje plnenie
rozpočtu na 96,6 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je výnos o 9 624,3 tis. eur niţší.
Súčasťou daní z medzinárodného obchodu a transakcií je aj výnos z dovozného cla, ktoré bolo
vymerané pred 1.5.2004. Dobeh dovozného cla dosiahol v roku 2009 výšku 22,1 tis. eur.
Dobeh zrušenej dovoznej priráţky dosiahol hodnotu 5,9 tis. eur.
2.1.1.5. Sankcie uloţené v daňovom konaní
Sankcie uloţené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za sluţby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom sa rozpočtovali v sume
28 293,0 tis. eur. Ich skutočná výška dosiahla ku koncu roka 2009 sumu 1 206,7 tis. eur.
Plnenie rozpočtu dosiahlo 4,3 % a suma sankcií medziročne poklesla o 559,3 tis. eur.
Nenaplnenie rozpočtu súvisí s tým, ţe sankcie sú v skutočnosti vykázané vo výnosoch
jednotlivých daní, pričom rozpočtované boli na samostatnej poloţke (podľa ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie).
2.1.2. Nedaňové príjmy
Kategóriu nedaňových príjmov tvoria rôzne príjmy z vlastnej činnosti rozpočtových
organizácií, príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, z jeho predaja, z administratívnych
a súdnych poplatkov, pokút a penále, úrokov a podobne, pričom dlhodobo najvyšší podiel
z nich pripadá na administratívne a iné poplatky a platby. Podiel nedaňových príjmov
na celkových príjmoch štátneho rozpočtu je relatívne malý a z dlhodobého hľadiska sa
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pohybuje na úrovni 6 aţ 8 %, takţe ani ich vysoko priaznivé plnenie zásadnejšie neovplyvnilo
plnenie úhrnných rozpočtových príjmov.
Súhrnný prehľad o plnení nedaňových príjmov poskytujú nasledovné údaje
(v tis. eur):
Skutočnosť
2008

Druh nedaňových
príjmov

1
Príjmy z podnikania a
z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby

Rozpočet 2009
Schválený
2

Upravený
3

Skutočnosť
2009

% plnenia
upraveného
rozpočtu

Rozdiel

Index
2009/2008

4

5 = 4/3*100

6=4-3

7 = 4/1*100

81 858,1

143 568,2

140 165,2

147 091,9

104,9

6 926,7

179,7

295 814,1

283 989,0

276 858,3

280 994,2

101,5

4 135,9

95,0

Kapitálové príjmy
Úroky z tuzemských a zahr.
úverov, pôţičiek, NFV,
vkladov a áţio
Iné nedaňové príjmy

29 454,1

56 772,6

34 410,8

17 172,0

49,9

-17 238,8

58,3

238 158,3

64 568,4

64 570,3

94 724,9

146,7

30 154,6

39,8

235 259,9

127 289,6

131 003,5

298 479,6

227,8 167 476,1

126,9

Nedaňové príjmy spolu

880 544,5

676 187,8

647 008,1

838 462,5

129,6 191 454,5

95,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.1.2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Ich výška závisí najmä od inkasovaných dividend z majetkových účastí štátu
zastúpeného

prostredníctvom

príslušných

rezortných

ministerstiev

v akciových

spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a od výšky nájomného za prenájom pozemkov,
budov, objektov a priestorov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v správe jednotlivých rozpočtových
kapitol. Pôvodne sa rozpočtovali sumou 143 568,2 tis. eur (v tom 135 559,4 tis. eur príjmy
z podnikania a 8 008,8 tis. eur príjmy z vlastníctva majetku), ktorá sa úpravami rozpočtu
zníţila o 3 403,0 tis. eur na 140 165,2 tis. eur. Skutočné inkaso 147 091,9 tis. eur predstavuje
prekročenie upraveného rozpočtu o 4,9 %.
Z vlastníckeho podielu štátu v akciových spoločnostiach s jeho majetkovou účasťou1)
sa rozpočtovali a získali dividendy podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. eur):
Rozpočet 2009
schválený
upravený
127 674,1
128 074,8
7 302,7
3 852,6
564,3
564,3
0,0
0,0

Kapitola štátneho rozpočtu
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Min. dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
1)

Skutočnosť
2009
133 169,0
3 735,2
603,6
232,4

Súhrnný prehľad o majetkových účastiach štátu zabezpečovaných prostredníctvom príslušných ministerstiev je
uvedený v časti 4. Štátne finančné aktíva a pasíva.
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Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Spolu

18,3
135 559,4

18,3
132 510,0

0,0
137 740,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR vykazuje dividendy od

spoločností Slovenská záručná

a rozvojová banka, a. s. a TIPOS, a.s., Ministerstvo hospodárstva SR od spoločnosti Jadrová
vyraďovacia spoločnosť, a.s., Ministerstvo zahraničných vecí SR od Správy sluţieb
diplomatického zboru, a.s. a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od spoločnosti
Technická inšpekcia, a.s.
Príjmy z vlastníctva majetku v sume 9 185,7 tis. eur tvorili príjmy z prenájmu budov
a priestorov 7 218,4 tis. eur, pozemkov 689,4 tis. eur, strojov, prístrojov a zariadení
703,3 tis. eur, príjmy z úhrad za vyuţívanie prírodných liečivých zdrojov 572,2 tis. eur a iné
príjmy z vlastníctva majetku 2,4 tis. eur.
2.1.2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Rozpočet týchto príjmov bol pôvodne stanovený sumou 283 989,0 tis. eur, po úprave
276 858,3 tis. eur. Ich výška závisí najmä od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu
roka (kolkové známky, súdne a správne poplatky) a najväčší podiel z týchto príjmov sa mal
sústreďovať v rozpočtových kapitolách Všeobecná pokladničná správa, Ministerstvo vnútra
SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
V skutočnosti sa formou administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb
získalo 280 994,2 tis. eur, čím sa ich rozpočet prekročil o 4 135,9 tis. eur.
V štruktúre sa jednotlivé príjmy zaradené do tejto skupiny splnili nasledovne:
Administratívne poplatky dosiahli spolu 160 180,6 tis. eur (v roku 2008:
178 629,8 tis. eur) a v rámci nich trţby z predaja kolkových známok 102 386,4 tis. eur, súdne
poplatky 28 545,0 tis. eur a ostatné poplatky, ako sú správne, puncové a poplatky za licencie
29 249,2 tis. eur.
Platby sankčného charakteru (pokuty, penále a iné sankcie) predstavovali
62 959,7 tis. eur (v roku 2008: 57 564,9 tis. eur), z toho za porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov 62 279,0 tis. eur a za porušenie finančnej disciplíny 660,1 tis. eur.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb dosiahli
57 853,9 tis. eur (v roku 2008: 59 619,6 tis. eur) a v rozhodujúcej miere ich tvorili príjmy
51 037,6 tis. eur z predaja výrobkov, tovarov a sluţieb. Zvyšok tvoria príjmy za stravovacie
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sluţby (4 925,6 tis. eur), z predaja prebytočného hnuteľného majetku (1 319,2 tis. eur),
z príspevkov fyzických osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov jaslí, materských
škôl a školských klubov detí a ostatné poplatky (571,5 tis. eur).
2.1.2.3. Kapitálové príjmy
Výška kapitálových príjmov závisí od objemu majetku (pozemky, budovy, finančný
majetok, iné nehmotné aktíva) v správe jednotlivých rozpočtových kapitol, ktorý má byť
predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku. Na rok 2009 sa tieto príjmy pôvodne
rozpočtovali sumou 56 772,6 tis. eur, pričom so zvýšenými príjmami z predaja kapitálových
aktív, pozemkov a nehmotných aktív sa rátalo najmä v rezortoch ţivotného prostredia,
pôdohospodárstva a obrany.
Úpravou rozpočtu sa pôvodná suma pomerne výrazne zníţila na 34 410,8 tis. eur.
Skutočné kapitálové príjmy dosiahli 17 172,0 tis. eur a v rámci nich príjmy z predaja
kapitálových aktív (budov, bytov a pod.) 11 228,4 tis. eur, príjmy z predaja pozemkov,
patentov, autorských práv, obchodných značiek a pod. 5 405,6 tis. eur a ostatné kapitálové
príjmy vrátane príjmov z predaja hmotných a mobilizačných rezerv 538,0 tis. eur. Z hľadiska
kapitol sa na nich najviac podieľali Ministerstvo vnútra SR (10 407,2 tis. eur), Ministerstvo
obrany SR (2 990,1 tis. eur) a Ministerstvo pôdohospodárstva SR (1 807,7 tis. eur).
2.1.2.4. Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek, návratných finančných výpomocí,
vkladov a áţio
Tieto príjmy štátneho rozpočtu sa na rok 2009 rozpočtovali celkovou sumou
64 321,4 tis. eur. Prehľad o ich štruktúre a plnení poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur):
Rozpočet 2009
schválený
upravený
497,9
497,9
33 631,6
33 631,6
17 524,8
17 526,7
12 667,1
12 667,1
64 321,4
64 323,3

Druh príjmu
Úroky z úverov a pôţičiek
Úroky z vkladov
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Úroky z návratných finančných výpomocí
Spolu
R

Skutočnosť
2009
191,8
53 719,2
18 347,3
17 882,4
90 140,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Rozhodujúca časť týchto príjmov (89 905,6 tis. eur) sa sústreďuje v kapitole
Všeobecná pokladničná správa a konkrétne ide o:
 prebytok osobitného účtu Štátnej pokladnice odvádzaný do príjmov štátneho rozpočtu
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 18 304,0 tis. eur (v roku 2009:
128 118,6 tis. eur),
 príjem z operácií, ktoré na peňaţnom trhu v mene Ministerstva financií SR vykonáva
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity spolu 53 719,2 tis. eur (v roku 2008 95 621,7 tis. eur),
z toho alikvotný úrokový výnos zo štátnych dlhopisov 37 573,2 tis. eur a úroky z úloţiek
v eurách 15 258,6 tis. eur,
 úroky z návratných finančných výpomocí 17 882,4 tis. eur (v roku 2008:
13 440,2 tis. eur); ide o úroky z návratných finančných výpomocí poskytnutých štátnemu
podniku Vodohospodárska výstavba (12 208,3 tis. eur), Ţelezničnej spoločnosti CARGO
(3 284,2 tis. eur), Ţelezniciam SR (1 728,9 tis. eur), mestu Košice (449,5 tis. eur) a
Bratislavskému samosprávnemu kraju (211,5 tis. eur).
Zostávajúcich 235,1 tis. eur tvoria príjmy ostatných rozpočtových kapitol najmä
z titulu úročenia dočasne voľných prostriedkov na beţných účtoch v Štátnej pokladnici.
2.1.2.5. Úroky z poskytnutých zahraničných úverov, pôţičiek, návratných finančných
výpomocí a vkladov
Úrokové príjmy zo zahraničných úverov, pôţičiek a vkladov tvoria najmä úroky
z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia. Na rok 2009 sa rozpočtovali sumou
247,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahli 4 584,2 tis. eur).
V kapitole Všeobecná pokladničná správa sa pri schválenom rozpočte 129,2 tis. eur
dosiahli skutočné úroky z úverov a pôţičiek 1 088,2 tis. eur. Zvýšené inkaso vyplýva
zo snahy dlţníckej krajiny Myanmar čo najskôr vysporiadať svoj záväzok voči Slovenskej
republike. V kapitolách Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo obrany SR boli
prijaté kreditné úroky z vkladov vo výške 16,1 tis. eur z úročenia peňaţných prostriedkov
zastupiteľských úradov v zahraničí.
V kapitole Všeobecná pokladničná správa predstavujú úroky zo zahraničných
vkladov v rámci operácií vykonávaných Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity
3 479,9 tis. eur. V roku 2008 sa obchody porovnateľného charakteru nevykonávali.
2.1.2.6. Iné nedaňové príjmy
V schválenom rozpočte boli iné nedaňové príjmy určené sumou 127 289,6 tis. eur
a v upravenom rozpočte sumou 131 003,5 tis. eur. V skutočnosti dosiahli 298 479,6 tis. eur,
čím sa upravený rozpočet splnil na 126,9 %.
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Rozhodujúca časť týchto príjmov v sume 141 879,2 tis. eur (v roku 2008:
1251 570,1 tis. eur) sa dosiahla v kapitole Všeobecná pokladničná správa, a to najmä:
 príjmy z odvodov z hazardných hier 112 954,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie
rozpočtu na 148,0 % z dôvodu vysokého záujmu obyvateľstva o hazardné hry,
 vratky nevyčerpaných prostriedkov určených najmä na spolufinancovanie
spoločných predvstupových programov 21 641,9 tis. eur (pri rozpočte 11 617,9 tis. eur),
z toho z programu ISPA 16 199,9 tis. eur,
 príjmy z odvodov, ktoré tvoria finančné prostriedky zo zúčtovania finančných
vzťahov podnikateľských subjektov, príspevkových a rozpočtových organizácií, ústredných
orgánov, neziskových organizácií, obcí a vyšších územných celkov so štátnym rozpočtom.
V roku 2009 dosiahli 3 983,3 tis. eur, z toho zo zúčtovania s kapitolou Ministerstva kultúry
SR 1 596,0 tis. eur, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 442,3 tis. eur a
Ministerstva zdravotníctva SR 845,6 tis. eur.
V ostatných rozpočtových kapitolách dosiahli významnejšie sumy iných nedaňových
príjmov Ministerstvo vnútra SR (1 118,1 tis. eur z náhrad z poistného plnenia, 794,2 tis. eur
z dobropisov, 37 545,6 tis. eur ako iné nedaňové príjmy), Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR (65 561,6 tis. eur ako iné nedaňové príjmy 233,7 tis. eur z dobropisov,
112,1 tis. eur z náhrad z poistného plnenia) a pod.
2.1.3. Granty a transfery
V tejto skupine príjmov štátneho rozpočtu sa na rok 2009 rozpočtovali prostriedky
v úhrnnej výške 2 424 406,2 tis. eur, v tom zahraničné 1 882 695,4 tis. eur a tuzemské
541 710,8 tis. eur. Celú sumu tvoria rozpočtované transfery, pretoţe granty sa vzhľadom
na svoj charakter príspevkov od dobrovoľných darcov a sponzorov nerozpočtujú, nakoľko nie
je moţné predpokladať úspešnosť jednotlivých uchádzačov o poskytované prostriedky.
Na základe vykonaných rozpočtových opatrení sa pôvodne rozpočtovaná suma
zníţila na 1 828 643,0 tis. eur, a to v skupine zahraničných transferov pri nezmenenom
objeme domácich transferov.
Skutočný príjem štátneho rozpočtu z grantov a transferov bol 1 678 030,5 tis. eur), čo
predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 91,8 %.
Nerozpočtované tuzemské granty posilnili príjmy rozpočtu viacerých rozpočtových
kapitol (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
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školstva SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Slovenská akadémia vied a
ďalšie) celkovou sumou 3 139,9 tis. eur.
Tuzemské transfery sa rozpočtovali sumou 541 710,8 tis. eur. Išlo o 10 989,7 tis. eur
zo zdravotných poisťovní pre kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sú určené
na činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej sluţby. V kapitole Všeobecná
pokladničná správa sa rozpočtovali transfery zo štátnych finančných aktív podľa bodu B.1.
a B.2. uznesenia vlády SR č. 717/2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 aţ
2011, ktorými vláda SR súhlasila s pouţitím majetku FNM SR vo výške 443 471,0 tis. eur
na posilnenie štátnych finančných aktív a následne príjmov štátneho rozpočtu v roku 2009.
Uznesením č. 606/2009 vláda schválila doplnok č. 1 k návrhu na pouţitie majetku FNM SR
v roku 2009 a zvýšila uvedenú sumu na 531 879,0 tis. eur, ktorú Fond na základe
uzatvorených zmlúv aj odviedol.
Formou tuzemských transferov v rámci verejnej správy prostriedky získali aj
Slovenská akadémia vied (4 297,8 tis. eur), Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
3 704,9 tis. eur a v menšom rozsahu aj ďalšie kapitoly.
Zahraničné granty získali rozpočtové kapitoly (Ministerstvo vnútra SR, Slovenská
akadémia vied, Ministerstvo školstva SR, Štatistický úrad SR a ďalšie) v celkovom objeme
11 203,0 tis. eur.
Formou zahraničných transferov sa rozpočtovali príjmy zo všeobecného rozpočtu
Európskej únie vo výške 1 882 695,4 tis. eur. Pôvodný rozpočet bol v priebehu roka zníţený
na 1 286 932,2 tis. eur a v skutočnosti sa tieto príjmy z rozpočtu EÚ naplnili vo výške
1 111 480,3 tis. eur v týchto rozpočtových kapitolách (v tis. eur):
Skutočnosť
2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SR
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR*
Ministerstvo financií SR*
Ministerstvo zdravotníctva SR
Spolu príjmy z rozpočtu EÚ

439 474,2
68 671,6
76 880,4
122 966,9
72 133,7
12 152,3
55 115,2
0,0
0,0
847 394,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR

21

Rozpočet 2009
schválený
533 258,0
128 355,6
167 627,2
427 309,7
120 387,4
216 273,4
136 802,1
119 839,9
32 842,1
1 882 695,4

upravený
597 076,4
125 278,3
94 969,1
230 955,3
102 133,9
54 229,3
67 296,2
2 715,1
12 278,6
1 286 932,2

Skutočnosť
2009
528 308,7
104 620,2
64 457,0
207 377,6
88 177,2
50 299,4
52 299,4
3 662,2
12 278,6
1 111 480,3

* Údaje v stĺpci Skutočnosť 2009 zahrnujú aj príjmy prijaté na financovanie informačného programu pre
občanov Európy v súvislosti so zavedením eura, tzv. PRINCE II, v tom pre Ministerstvo financií SR 947,1 tis.
eur a pre Ministerstvo hospodárstva SR 33,9 tis. eur. Vo väzbe na zákon č. 523/2004 Z. z. sú tieto príjmy v časti
2.3. Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie zahrnuté do hodnotenia príjmov nezaradených do
príjmov štátneho rozpočtu.

2.2. Výdavky štátneho rozpočtu
Pri rozpočtovaní výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2009 sa aplikovali najmä
nasledovné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 viacročné rozpočtovanie na tri rozpočtové roky,
 vyuţívanie programového rozpočtovania ako integrálnej súčasti rozpočtového procesu
pri zostavovaní a realizácii štátneho rozpočtu,
 čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch:
existuje systémová moţnosť čerpania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
a prostriedky Európskej

únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

aj

v nasledujúcich rokoch za podmienok ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, ako aj moţnosť pouţiť beţné transfery poskytnuté príjemcom v poslednom
štvrťroku rozpočtového roka do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka,
 poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 na majetkovú účasť alebo na zaloţenie (zriadenie) inej právnickej osoby ako
rozpočtovej resp. príspevkovej organizácie moţno pouţiť len štátne finančné aktíva v správe
Ministerstva financií SR.
2.2.1.Výdavky štátneho rozpočtu v ekonomickom členení
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 sa rozpočtovali sumou 14 125 290,7 tis. eur,
čo vo vzťahu k schválenému rozpočtu výdavkov na rok 2008 predstavuje medziročný nárast
o 11,9 %. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami ich objem zníţil o 482 173,4 tis. eur
na 13 643 117,3 tis. eur; z nich sa čerpalo spolu 13 332 046,6 tis. eur, čo je medziročne
o 1 275 453,0 tis. eur viac.
Prehľad výdavkov v základnej ekonomickej štruktúre poskytujú tieto údaje
(v tis. eur):
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Skutočnosť
2008

Výdavky

1

Beţné výdavky

Rozpočet

2009

Schválený

Upravený

2

3

10 449 221,8 11 898 135,9 11 424 409,1

Mzdy, platy, sluţobné
príjmy a ostatné os.
vyrovnania
Poistné a príspevok
do poisťovní

Skutočnosť
2009

% plnenia
upraveného
rozpočtu

Rozdiel

Index
2009/2008

4

5=4/3*100

6=4-3

7=4/1*100

11 172 700,4

97,8

- 251 708,7

106,9

1 458 715,4

1 589 184,0

1 555 251,1

1 543 925,0

99,3

- 11 326,1

105,8

467 204,6

523 938,7

506 878,8

497 358,6

98,1

- 9 520,2

106,5

Tovary a sluţby

1 411 638,1

1 843 239,1

1 517 259,2

1 487 638,2

98,0

- 29 621,0

105,4

Beţné transfery

6 226 735,3

6 943 320,2

7 066 166,6

6 881 066,2

97,4

- 185 100,4

110,5

1 741 072,1

1 782 902,9

2 099 608,8

1 959 569,3

93,3

- 140 039,5

112,5

2 842 557,9

3 390 706,5

3 195 886,1

3 177 022,0

99,4

- 18 864,1

111,8

1 079 747,7

1 078 033,1

1 110 124,1

1 087 324,0

97,9

- 22 800,1

100,7

3 103,6

7 979,5

4 650,1

1 548,0

33,3

- 3 102,1

49,9

560 254,0

683 698,1

655 897,5

655 602,9

100,0

- 294,6

117,0

884 928,4

998 453,9

778 853,4

762 712,4

97,9

- 16 141,0

86,2

1 607 371,8

2 227 154,8

2 218 708,2

2 159 346,2

97,3

- 59 362,0

134,3

499 426,6

640 966,3

455 616,6

475 991,3

104,5

20 374,7

95,3

1 107 945,2 1 586 188,5 1 763 091,6
12 056 593,6 14 125 290,7 13 643 117,3

1 683 354,9
13 332 046,6

95,5
97,7

- 79 736,7
- 311 070,7

151,9
110,6

1. v rámci verejnej
správy
2. jednotlivcom a neziskovým PO
3. nefin. subjektom a PO
nezaradeným vo verejnej správe
4. do tuzemských finančných inštitúcií
5. do zahraničia
Splácanie úrokov
a ostatné platby súvisiace
s úvermi
Kapitálové výdavky
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky spolu

Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.2.1.1. Beţné výdavky
Beţné výdavky štátneho rozpočtu zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a sluţby
(energie, materiál, dopravné, údrţba, opravy, nájomné a pod.), ako aj beţné transfery
poskytované zo štátneho rozpočtu právnickým osobám (dotácie, príspevky, členské a pod.),
fyzickým osobám (sociálne dávky, platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom
a pod.) i do zahraničia.
Na rok 2009 sa rozpočtovali sumou 11 898 135,9 tis. eur, ktorá sa rozpočtovými
opatreniami

v priebehu

rozpočtového

roku

zníţila

o 473 726,8

tis.

eur

na 11 424 409,1 tis. eur. V skutočnosti sa vyčerpalo 11 172 700,4 tis. eur (v roku 2008:
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10 449 221,8 tis. eur), čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu o 251 708,7 tis. eur, resp.
o 2,2 % menej.
V podrobnejšom členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie sa beţné výdavky
čerpali takto:
a) Výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Limit výdavkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV)
bol zákonom o štátnom rozpočte č. 596/2008 Z. z. v znení zákona č. 448/2009 Z. z. na rok
2009 schválený sumou 1 589 184,0 tis. eur. V priebehu rozpočtového roka bol tento limit
rozpočtovými opatreniami zníţený o 33 932,9 tis. eur na 1 555 251,1 tis. eur. Mzdové
výdavky sa čerpali vo výške 1 543 925,0 tis. eur, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu
menej o 11 326,1 tis. eur (0,7 %). Čerpanie mzdových výdavkov dosiahlo medziročný rast
o 5,8 %.
V súlade s ustanovením § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy bol upravený rozpočet výdavkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania prekročený v jedenástich rozpočtových kapitolách štátneho rozpočtu.
V kapitolách Úradu vlády SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR,
Ministerstva školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva kultúry SR,
Ministerstva hospodárstva SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistického úradu
SR, Úradu jadrového dozoru SR a Slovenskej akadémie vied boli pouţité mimorozpočtové
prostriedky, zdroje zo zahraničia a zdroje prijaté od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Po zohľadnení čerpania finančných prostriedkov z vyššie uvedených zdrojov nebol upravený
limit výdavkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania prekročený
v ţiadnej z kapitol štátneho rozpočtu.
Pre aparáty ústredných orgánov boli v prílohe č. 1 uznesenia vlády SR č. 717/2008
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 aţ 2011 schválené výdavky na mzdy, platy,
sluţobné príjmy a OOV v sume 192 302,8 tis. eur. Schválený limit bol v priebehu roka
rozpočtovými opatreniami zvýšený o 12 445,7 tis. eur na sumu 204 748,5 tis. eur. V štyroch
kapitolách štátneho rozpočtu bol v aparátoch ústredných orgánov upravený limit výdavkov
na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania mierne prekročený. Kapitola
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uplatnila ustanovenie § 26, ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. nedostatok prostriedkov na mzdy za december
2009, ktoré boli prevedené na depozitný účet, vyúčtovala na ťarchu rozpočtu rozpočtového
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roka 2010. Kapitoly Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva
pôdohospodárstva SR čerpali výdavky na mzdy a platy v aparáte ústredného orgánu v rámci
limitu výdavkov na mzdy a platy kapitoly celkom, avšak nad rámec upraveného limitu
výdavkov na mzdy v aparáte ústredného orgánu.
Vyčerpané boli výdavky na mzdy a platy v sume 203 360,5 tis. eur, čo je voči
upravenému rozpočtu menej o 1 388,0 tis. eur (0,7 %).
Čerpanie mzdových výdavkov v aparátoch ústredných orgánov medziročne vzrástlo
o 2,7 %.
Uznesením vlády SR č. 717/2008 bola v prílohách č. 2, 3 a 4 schválená na rok 2009
systemizácia colníkov v štátnej sluţbe, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby v štátnej sluţbe a systemizácia policajtov v štátnej
sluţbe. Záväzné ukazovatele systemizácie vo všetkých kategóriách zamestnancov boli
dodrţané.
Najvyšším podielom na skutočnom čerpaní výdavkov na mzdy a platy v sume
1 543 925,0 tis. eur celkom sa podieľali tarifné platy (kategória 611) v sume
1 151 750,6 tis. eur (74,6 %). Druhý najvyšší podiel tvorili príplatky (kategória 612) v sume
270 514,2 tis. eur (17,5 %), ďalej odmeny (kategória 614) v sume 83 707,5 tis. eur (5,4 %),
ostatné osobné vyrovnania (kategória 615) v sume 17 332,1 tis. eur (1,1 %), náhrady
za pracovnú pohotovosť a sluţobnú pohotovosť (kategória 613) v sume 12 211,3 tis. eur
(0,8 %) a doplatky k platu a ďalší plat (kategória 616) v sume 8 409,4 tis. eur (0,6 %).
Uznesením vlády SR č. 717/2008 bol pre kapitoly štátneho rozpočtu schválený počet
zamestnancov na rok 2009 v počte 134 428 osôb. V priebehu roka bol úpravami zvýšený
o 345 osôb na 134 773 osôb. V skutočnosti bolo v roku 2009 v rozpočtových organizáciách
kapitol štátneho rozpočtu zamestnaných 127 759 osôb. Voči upravenému limitu počtu
zamestnancov nebol limit naplnený o 7 014 osôb (5,2 %). Skutočný počet zamestnancov
v kapitolách štátneho rozpočtu medziročne vzrástol o 180 osôb (0,1 %).
Pre aparáty ústredných orgánov bol na rok 2009 schválený záväzný limit počtu
zamestnancov 12 051 osôb. Tento počet bol v priebehu roka zvýšený o 92 osôb na 12 143
osôb. Skutočný počet zamestnancov dosiahol 11 102 osôb, čo voči upravenému rozpočtu
predstavuje neplnenie o 1 041 osôb (8,6 %). Medziročne vzrástol v aparátoch ústredných
orgánov počet zamestnancov o 136 osôb (1,2 %).
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Pre rok 2009 si kapitoly štátneho rozpočtu rozpísali výdavky na poistné a príspevok
do poisťovní v celkovej sume 523 938,7 tis. eur. V priebehu rozpočtového roka boli upravené
na 506 878,8 tis. eur (zníţenie o 17 059,9 tis. eur). Z nich sa čerpalo 497 358,6 tis. eur
(98,1 %) čo predstavuje medziročný nárast o 6,5 %.
Na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní sa najviac (37,8 %)
podieľali výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne v sume 187 968,3 tis. eur (v roku 2008:
178 852,1 tis. eur). V porovnaní s upraveným limitom boli tieto výdavky vyššie
o 1 654,4 tis. eur. Na čerpaní poistného do Sociálnej poisťovne sa najvyššou mierou podieľalo
poistné na starobné poistenie sumou 106 421,1 tis. eur (56,6 %), poistné do rezervného fondu
solidarity 36 223,1 tis. eur (19,3 %) a poistné na invalidné poistenie 22 550,1 tis. eur
(12,0 %).
Na skutočnom plnení poistného a príspevku do poisťovní sa 31,0 %-ami ďalej
podieľalo poistné na osobitné účty v sume 154 237,6 tis. eur (v roku 2008:
143 175,3 tis. eur), ktoré pouţívajú kapitoly štátneho rozpočtu, do pôsobnosti ktorých patrí
riadenie ozbrojených zloţiek. V porovnaní s upraveným limitom sa tieto výdavky neplnili
o 1 830,6 tis. eur (1,2 %). Na čerpaní poistného na osobitné účty sa najviac podieľalo poistné
na výsluhový dôchodok v sume 116 513,6 tis. eur (74,2 %), poistné na invalidný výsluhový
dôchodok 18 553,2 tis. eur (13,1 %) a na nemocenské zabezpečenie 9 667,6 tis. eur (6,3 %).
V rámci platenia poistného do zdravotných poisťovní predstavuje poistné
do Spoločnej zdravotnej poisťovne 85 079,1 tis. eur, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu
menej o 142,9 tis. eur. Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 38 456,5 tis. eur je
v porovnaní s upraveným rozpočtom niţšie o 9 360,8 tis. eur. Poistné do ostatných
zdravotných poisťovní sa čerpalo sumou 21 874,9 tis. eur, čo je k upravenému rozpočtu menej
o 123,0 tis. eur.
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní sa čerpal vo výške
9 445,3 tis. eur, v porovnaní k upravenému rozpočtu boli tieto výdavky o 35,7 tis. eur vyššie.
Najniţšou mierou sa na plnení poistného a príspevku do poisťovní podieľali
príspevky na starobné dôchodkové sporenie v sume 296,7 tis. eur, čo je zhruba na úrovni
upraveného rozpočtu.
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c) Výdavky na tovary a sluţby
Schválený

rozpočet

tejto

skupiny

výdavkov

bol

stanovený

sumou

1 843 239,1 tis. eur, ktorá sa rozpočtovými opatreniami pomerne výrazne o 325 979,9 tis. eur
zníţila na 1 517 259,2 tis. eur. Spolu sa na uvedený účel pouţilo 1 487 638,2 tis. eur (v roku
2008: 1 411 637,8 tis. eur), a to konkrétne na:
 nákup sluţieb 557 265,0 tis. eur (v roku 2008: 486 513,3 tis. eur), z toho
181 806,6 tis. eur špeciálne sluţby, 92 070,7 tis. eur všeobecné sluţby, 45 656,7 tis. eur
stravovanie, 27 041,7 tis. eur štúdie, expertízy, posudky, 21 415,7 tis. eur propagácia, reklama
a inzercia, 16 112,8 tis. eur školenia, kurzy semináre a pod.,
 nákup materiálu 391 353,7 tis. eur (v roku 2008: 398 937,8 tis. eur), z toho
63 413,2 tis. eur špeciálny materiál, 54 509,6 tis. eur špeciálne stroje, prístroje a zariadenia,
50 325,0 tis. eur všeobecný materiál, 46 324,3 tis. eur softvér a licencie a pod.,
 platby za energie, vodu a komunikačné sluţby 205 507,1 tis. eur (v roku 2008:
194 486,5 tis. eur), z toho samotné energie 101 123,3 tis. eur, poštové a telekomunikačné
sluţby 52 619,5 tis. eur, komunikačná infraštruktúra 40 982,2 tis. eur a pod.,
 rutinnú a štandardnú údrţbu 185 870,8 tis. eur (v roku 2008: 177 023,28 tis. eur), z toho
82 131,9 tis. eur údrţba budov a objektov, 34 796,2 tis. eur špeciálnych strojov, prístrojov
a zariadení, 19 807,5 tis. eur výpočtovej techniky, 22 369,8 tis. eur softvéru a pod.,
 dopravné 78 888,6 tis. eur (v roku 2008: 83 831,2 tis. eur), z toho výdavky na palivo,
mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny 37 065,0 tis. eur, servis, údrţba a opravy 24 297,1 tis. eur,
poistenie 10 779,4 tis. eur a pod.,
 cestovné náhrady 33 200,9 tis. eur (v roku 2008: 39 670,1 tis. eur), z toho zahraničné
19 968,8 tis. eur, tuzemské 10 109,4 tis. eur, pri dočasnom pridelení na výkon práce
2 958,2 tis. eur a pod.,
 nájomné za nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí 35 552,1 tis. eur (v roku 2008:
31 175,7 tis. eur), z toho za nájom budov a objektov 32 352,7 tis. eur, nájom prevádzkových
strojov, prístrojov a zariadení 1 991,1 tis. eur a pod..
d) Beţné transfery
Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia
poskytovali nejaké protisluţby alebo tovary. Za beţné transfery sa povaţujú transferové
platby všeobecného charakteru určené pre rôzne alebo neurčité ciele. Triedia sa podľa
príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.
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Rozpočtové prostriedky na beţné transfery v roku 2009 sa určili sumou
6 943 320,2 tis. eur, čo predstavovalo 58,4 % celkových beţných výdavkov. Prijatými
rozpočtovými

opatreniami

sa

uvedená

suma

o 122 846,4

tis.

eur

zvýšila

na 7 066 166,6 tis. eur. V skutočnosti sa vyčerpalo 6 881 066,2 tis. eur (v roku 2008:
6 226 735,3 tis. eur) v nasledujúcej štruktúre platnej rozpočtovej klasifikácie:
 transfery v rámci verejnej správy: rozpočtovali sa sumou 1 782 902,9 tis. eur
v pôvodnom rozpočte, 2 099 608,8 tis. eur v upravenom rozpočte a poskytli sa v úhrnnej
výške 1 959 569,3 tis. eur (v roku 2008: 1 741 072,1 tis. eur) subjektom a vo výške podľa
nasledujúcej tabuľky (v tis. eur):
Rozpočet 2009
schválený
upravený
166 904,6
212 409,5
67 152,7
67 179,3
199,2
56,7
13 575,7
161 421,8
424 445,6
429 738,2
693 123,5
792 168,8
415 242,0
416 974,5
2 259,6
19 660,0

Príspevkovým organizáciám
Štátnym fondom
Sociálnej poisťovni a zdrav. poisťovniam
Rozpočtovým organizáciám
Verejným vysokým školám
Obciam
Vyšším územným celkom
Ostatným subjektom verejnej správy

Skutočnosť
2009
212 272,3
67 179,3
56,7
21 782,7
429 903,9
791 465,4
417 139,1
19 769,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Transfery príspevkovým organizáciám zaradeným Štatistickým úradom SR
do verejnej správy sa poskytli z rozpočtu rozpočtových kapitol Ministerstva kultúry SR
(64 485,2 tis. eur), Ministerstva ţivotného prostredia SR (30 549,8 tis. eur), Ministerstva
pôdohospodárstva SR (23 313,0 tis. eur), Ministerstva školstva SR (21 711,3 tis. eur),
Slovenskej

akadémie

vied

(20 328,5

tis.

eur)

a

Ministerstva

zdravotníctva

SR

(20 020,7 tis. eur).
Príspevky štátnemu účelovému fondu sa poskytli z rozpočtu Ministerstva
hospodárstva SR Národnému jadrovému fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a
na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (219,1 tis. eur)
a z rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Štátnemu fondu rozvoja
bývania (66 960,2 tis. eur).
Transfery rozpočtovým organizáciám sa v rozhodujúcej miere realizovali z kapitoly
Všeobecná pokladničná správa (16 889,3 tis. eur); išlo najmä o výdavky na spolufinancovanie
spoločných programov PHARE, ISPA a SAPARD v rámci 2. programovacieho obdobia.
V menšom rozsahu ich poskytli aj Ministerstvo školstva SR (4 369,3 tis. eur), Ministerstvo
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vnútra SR (302,6 tis. eur), Ministerstvo ţivotného prostredia SR (129,9 tis. eur), resp. niektoré
ďalšie rozpočtové kapitoly.
Dotácie verejným vysokým školám sa takmer v plnej výške (428 196,0 tis. eur)
poskytli prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR.
V rámci úhrnných dotácií poskytnutých obciam pripadá 783 095,5 tis. eur
na prostriedky, ktoré sa formou záväzných limitov poskytli prostredníctvom Ministerstva
vnútra SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, Ministerstva ţivotného prostredia SR, Ministerstva školstva SR,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na matričnú činnosť, činnosť stavebných
úradov, dopravných potrieb, ţivotného prostredia a potrieb školstva a prostredníctvom
kapitoly Všeobecná pokladničná správa najmä pre zariadenia sociálnych sluţieb.
V úhrnnej sume dotácií vyšším územným celkom sú obsiahnuté najmä prostriedky
vo výške 410 040,9 tis. eur na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
školstva poskytnuté prostredníctvom Ministerstva školstva SR.
Ostatným subjektom verejnej správy sa poskytli transfery 19 769,9 tis. eur.
 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám zahŕňajú platby vo forme
príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského, štipendií jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám a pod. Sumou 3 390 706,5 tis. eur tvorili aţ 48,8 % úhrnného objemu
beţných transferov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v roku 2009. Rozpočtovými
opatreniami sa pôvodne určená suma zníţila o 194 820,4 mil. Sk na 3 195 886,1 tis. eur.
V skutočných výdavkoch 3 177 022,0 tis. eur (v roku 2008: 2 842557,9 tis. eur) sú zahrnuté
(v tis. eur):

Sociálne dávky
Transfery na platené poistné za skupiny osôb
ustanovené zákonom
Transfery obč. zdruţeniam, nadáciám, neziskovým
organizáciám, polit. stranám a hnutiam, odborovým
organizáciám, cirkevným a súkr. školám, cirkvám,
náboţenským spoločnostiam a cirkevnej charite
Príspevok na osobitný účet
Jednotlivcom
Na aktívne opatrenia trhu práce
Ostatné transfery
Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Rozpočet 2009
schválený
upravený
1 289 037,7
1 205 197,9
1 392 217,0
1 398 223,3

Skutočnosť
2009
1 204 066,4
1 398 223,3

232 028,4

249 540,2

250 192,0

89 444,5
81 395,9
119 841,4
186 741,5

78 485,0
76 015,7
136 542,1
51 881,9

78 484,6
74 767,5
132 798,5
38 489,7

Podstatná časť transferov na sociálne dávky sa realizovala prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V úhrnnej sume sú
zahrnuté prídavky na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa 309 189,0 tis. eur (v roku 2008:
268 220,1 tis. eur), dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 272 753,0 tis. eur
(v roku 2008: 245 376,1 tis. eur), rodičovský príspevok 268 465,0 tis. eur, peňaţné príspevky
na kompenzáciu 184 588,9 tis. eur (v roku 2008: 177 843,1 tis. eur), ostatné dávky
poskytované štátom 107 239,0 tis. eur, príspevok a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
40 913,2 tis. eur, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 11 985,5 tis. eur,
na náhradné výţivné 4 829,3 tis. eur, príspevok na pohreb 4 068,3 tis. eur a príspevok
rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti 35,2 tis. eur.
Transfery na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom sa realizovali
sumou 1 162 381,8 tis. eur (v roku 2008: 997 457,3 tis. eur) z rozpočtu kapitoly Ministerstva
zdravotníctva SR na zdravotné poistenie týchto osôb a sumou 235 841,5 tis. eur (v roku 2008:
211 086,8 tis. eur) z rozpočtu kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
pre Sociálnu poisťovňu na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie.
V rámci transferov občianskym zdruţeniam, nadáciám, rôznym neziskovým
organizáciám a pod. sa 67 138,2 tis. eur (v roku 2008: 75 761,8 tis. eur) poskytlo občianskym
zdruţeniam, nadáciám a neinvestičným fondom, 107 463,8 tis. eur (v roku 2008:
93 477,4 tis. eur) cirkevným a súkromným školám, 40 287,7 tis. eur (v roku 2008:
36 038,6 tis. eur) cirkvám, náboţenským spoločnostiam a cirkevnej charite, 5 251,2 tis. eur
(v roku 2008: 6 240,5 tis. eur) politickým stranám, hnutiam a odborovým organizáciám a pod.
Príspevok na osobitný účet sa v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje
na úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami tohto účtu.
Príspevky jednotlivcom sa poskytujú formou ocenenia za zásluhy pri osobnej pomoci
pri mimoriadnych udalostiach, ocenenia práce pedagógov, ţiakov, študentov, za výsledky
dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach a pod.
Transfery na aktívne opatrenia trhu práce sa poskytovali najmä prostredníctvom
sústavy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ostatné transfery v rámci tejto

skupiny predstavujú

na nemocenské a úrazové dávky, štipendiá, náhradné výţivné a pod.
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odstupné,

odchodné,

 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám
nezaradeným vo verejnej správe v registri Štatistického úradu SR sa v pôvodnom rozpočte
určili sumou 1 078 033,1 tis. eur, v upravenom rozpočte 1 110 124,1 tis. eur. V skutočnosti sa
vyčerpalo 1 087 324,0 tis. eur (v roku 2008: 1 079 747,7 tis. eur) v nasledovnej štruktúre
(v tis. eur):
Rozpočet 2009
schválený
upravený

Skutočnosť
2009

Právnickej osobe zaloţenej štátom, obcou
alebo vyšším územným celkom

380 155,0

436 627,0

436 626,9

Ostatnej právnickej osobe
Fyzickej osobe – podnikateľovi
Príspevkovej organizácii nezaradenej vo VS

671 694,2
3 286,2
22 897,7

648 838,9
2 834,7
21 823,5

626 053,8
2 819,8
21 823,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prostriedky sa poskytovali formou úhrady úrokových rozdielov, grantov alebo iných
platieb vykonaných priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov
(podnikateľov), ako aj formou transferov príspevkovým organizáciám mimo verejnej správy a
hlavne

prostredníctvom

rozpočtu

kapitoly

Ministerstva

pôdohospodárstva

SR

(610 295,0 tis. eur), Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (350 360,8 tis. eur),
Ministerstva hospodárstva SR (42 032,5 tis. eur), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR (8 318,7 tis. eur), Ministerstva kultúry SR (7 723,8 tis. eur), Ministerstva ţivotného
prostredia SR (6 516,0 tis. eur) a v menšej miere aj ďalších kapitol.
 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií: rozpočtovali sa v úhrnnej sume
7 979,5 tis. eur, rozpočtovými opatreniami sa ich objem zníţil na 4 650,1 tis. eur, z ktorých
sa vyčerpalo 1 548,0 tis. eur, a to na úhradu majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery
z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
 Transfery do zahraničia sa rozpočtovali v úhrnnej výške 683 698,1 tis. eur, z toho
rozhodujúcu časť 637 154,3 tis. eur tvoria odvody Slovenskej republiky do rozpočtu
Európskej únie zo zdroja zaloţeného na dani z pridanej hodnoty a zdroja zaloţeného
na hrubom národnom produkte a 37 574,2 tis. eur transfery medzinárodnej organizácii.
Úpravou rozpočtu sa pôvodná suma transferov o 27 800,6 tis. eur zníţila na 655 897,5 tis. eur.
Zo skutočne realizovaných transferov do zahraničia v objeme 655 602,9 tis. eur (v roku 2008:
560 253,6 tis. eur) sa uhradili odvody do rozpočtu Európskej únie

612 115,9 tis. eur

(v roku 2008: 519 571,1 tis. eur), na platby medzinárodným organizáciám pripadlo
36 220,8 tis. eur (v roku 2008: 34 704,2 tis. eur) a iné platby smerované do zahraničia
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(zahraničným vládam,

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám)

dosiahli

7 266,2 tis. eur (v roku 2008: 5 978,3 tis. eur).
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôţičkou, návratnou
finančnom výpomocou a finančným prenájmom
Výdavky v tejto kategórii sa rozpočtovali v úhrnnej sume 998 453,9 tis. eur.
Rozpočtovými opatreniami sa táto suma zníţila na 778 853,4 tis. eur a skutočné čerpanie
predstavuje 762 712,4 tis. eur (v roku 2008: 884 930,0 tis. eur) v nasledujúcej štruktúre
(v tis. eur):

Rozpočet 2009
schválený
upravený

Poloţka

375 284,5

436 476,0

Skutočnosť
2009
436 476,1

66 538,3

30 338,3

29 843,2

157 850,4

50 594,2

42 790,9

0

262,5

262,5

5. Úroky z prijatých úverov

1 951,2

1 951,2

682,7

6. Poplatky

2 655,5

1 655,5

1 483,3

604 279,9

521 277,7

511 538,7

340 206,7

205 608,4

205 608,4

0

2 000,0

90,8

48 988,2

44 988,2

41 777,9

4 979,1

4 979,1

3 696,6

Spolu zahraničný dlh

394 174,0

257 575,7

251 173,7

Domáci a zahraničný dlh celkom

998 453,9

778 853,4

762 712,4

1. Úroky zo štátnych dlhopisov
2. Náklady spojené s fin. operáciami štátneho dlhu
3. Úroky z refinančného systému splácané ŠP
4. Disáţio

Spolu domáci dlh
1. Úroky zo štátnych dlhopisov vydaných v
zahraničí
2. Náklady spojené s fin. operáciami štátneho dlhu
3. Úroky z úverov prijatých zo zahraničia
4. Poplatky

Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.2.1.2. Kapitálové výdavky
Do tejto hlavnej kategórie sa zahrňujú prostriedky určené na obstaranie hmotného
a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Schválený
2 227 154,8

tis.

rozpočet
eur,

pričom

kapitálových
na

výdavkov

obstaranie

na

kapitálových

rok

aktív

640 966,3 tis. eur a formou kapitálových transferov 1 586 188,5 tis. eur.
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2009
sa

predstavoval
rozpočtovalo

Pôvodný rozpočet sa rozpočtovými opatreniami zvýšil o 8 446,6 tis. eur
na 2 218 708,2 tis. eur, v tom 455 616,6 tis. eur na obstaranie kapitálových aktív
a 1 763 091,6 tis. eur ako kapitálové transfery. V skutočnosti sa kapitálové výdavky čerpali
sumou 2 159 346,2 tis. eur (v roku 2008: 1 607 371,8 tis. eur) v nasledujúcej štruktúre
(v tis. eur):

Obstarávanie kapitálových aktív

Rozpočet 2009
Skutočnosť
2009
schválený
upravený
640 966,3
455 616,6
475 991,3

- nákup pozemkov a nehmotných aktív
- nákup budov, objektov alebo ich častí
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky
- nákup dopravných prostriedkov
- prípravná a projektová dokumentácia
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
- ostatné kapitálové výdavky
Kapitálové transfery
- v rámci verejnej správy
- jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
- nefinančným subjektom a PO nezaradeným vo VS
-, do zahraničia

112 794,2
6 058,0
213 237,6
21 388,5
15 264,5
259 790,4
1 718,1
10 715,0
1 586 188,5
232 180,4
16 646,8
1 335 808,9
1 552,4

115 105,2
6 163,5
67 166,4
44 127,7
14 016,3
189 301,9
8 629,4
11 106,2
1 763 091,6
418 682,7
36 336,6
1 307 289,9
782,4

103 576,8
5 997,6
71 232,0
74 999,4
13 909,3
186 512,3
8 656,7
11 107,2
1 683 354,9
417 038,7
36 454,6
1 229 079,2
782,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR

V rámci jednotlivých poloţiek výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív moţno
ako najvýznamnejšie uviesť:
 rekonštrukciu

a modernizáciu stavieb za 131 886,2 tis. eur (v roku 2008:

793 387,8 tis. eur),
 realizáciu nových stavieb za 48 841,3 tis. eur (v roku 2008: 112 487,6 tis. eur),
 nákup osobných a špeciálnych automobilov za 70 856,1 tis. eur (v roku 2008:

33 442,9 tis. eur),
 nákup výpočtovej techniky za 32 866,2 tis. eur (v roku 2008: 38 179,6 tis. eur),
 nákup softvéru za 5 481,2 tis. eur (v roku 2008: 78 719,4 tis. eur) a pod.

Kapitálové transfery smerovali najmä do týchto oblastí:
 v rámci verejnej správy sa poskytli najmä obciam (243 139,2 tis. eur, v roku 2008:

180 030,5 tis. eur), verejným vysokým školám (55 150,4 tis. eur, v roku 2008:
41 588,7 tis. eur) a príspevkovým organizáciám (30 822,8 tis. eur, v roku 2008:
39 417,8 tis. eur),
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 jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sa realizovali najmä neziskovým

právnickým osobám (21 172,8 tis. eur, v roku 2008: 23 577,6 tis. eur) a občianskym
zdruţeniam, nadáciám a neinvestičným fondom (10 363,9 tis. eur, v roku 2008:
10 203,8 tis. eur),
 nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe

sa poskytli najmä právnickým osobám zaloţeným štátom, obcou alebo vyšším územným
celkom (838 149,1 tis. eur, v roku 2008: 576 332,7 tis. eur) a iným právnickým osobám
(358 179,1 tis. eur, v roku 2008: 170 540,4 tis. eur),
 do zahraničia sa realizovali pre medzinárodné organizácie (654,0 tis. eur)

a pre jednotlivcov (128,4 tis. eur).
2.2.2. Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie
Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umoţňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa
ich účelu v desiatich základných oddieloch (odvetviach), ako aj porovnávať vynaloţené
výdavky v medzinárodnom kontexte. Funkčnú klasifikáciu výdavkov verejnej správy určuje
vyhláška Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia
výdavkov verejnej správy.
Súhrnný prehľad o výdavkoch štátneho rozpočtu triedených podľa funkčnej
klasifikácie poskytujú nasledujúce údaje (v tis. eur):

Oddiel

01 – Všeobecné verejné sluţby

Skutočnosť
2008

Rozpočet 2009
Schválený
Upravený

Skutočnosť
2009

% plnenia
upr. rozp.

2 242 492,6

2 649 087,6

2 536 215,8

2 381 130,6

93,9

908 047,3

957 280,6

875 890,5

874 722,6

99,9

03 – Verejný poriadok a bezpečnosť

1 251 482,2

1 276 123,9

1 281 121,4

1 313 903,2

102,6

04 - Ekonomická oblasť

2 609 211,3

3 346 999,5

3 267 532,6

3 088 828,0

94,5

05 – Ochrana ţivotného prostredia

217 972,2

271 400,4

227 022,2

223 518,6

98,5

06 – Bývanie a občianska vybavenosť

217 770,8

214 172,8

284 745,4

283 170,9

99,4

1 134 313,0

1 309 955,8

1 311 116,3

1 311 270,0

100,0

242 213,2

280 032,1

288 398,1

287 115,3

99,6

09 – Vzdelávanie

1 661 697,6

1 999 127,6

1 847 145,4

1 847 256,6

100,0

10 – Sociálne zabezpečenie

1 571 393,3

1 821 110,4

1 723 929,6

1 721 130,8

99,8

12 056 593,6

14 125 290,7

13 643 117,3

13 332 046,6

97,7

02 – Obrana

07 – Zdravotníctvo
08 – Rekreácia, kultúra a náboţenstvo

Spolu

3

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Oddiel 01 – všeobecné verejné sluţby:

do tohto oddielu sú zatriedené výdavky

verejnej správy všeobecného charakteru s rozpočtovaným objemom 2 649 087,6 tis. eur.
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Úpravami rozpočtu sa ich objem zníţil o 112 871,8 tis. eur na 2 536 215,8 tis. eur; skutočne
vynaloţené výdavky dosiahli 2 381 130,6 tis. eur a pouţili sa na tieto účely:
 1 270 827,9 tis. eur (v roku 2008: 1 066 012,7 tis. eur) na výdavky verejnej správy,
finančnú a rozpočtovú oblasť, zahraničnú oblasť; konkrétne ide o financovanie prevádzky
Kancelárie Národnej rady SR, prezidenta SR, vlády SR, ministerstva financií, daňových
úradov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, správ finančnej kontroly, účtovníckych
a kontrolných sluţieb, správu štátneho dlhu, financovanie činnosti ministerstva zahraničných
vecí a zastupiteľských úradov a iných úradov v zahraničí a pod.;
 760 976,6 tis. eur (v roku 2008: 883 436,2 tis. eur) na transakcie verejného dlhu
spojené s platením úrokov a úhradou výdavkov na upisovanie a emitovanie pôţičiek
na úrovni štátnej správy;
 157 250,4 tis. eur (v roku 2008: 155 898,6 tis. eur) na základný výskum, ktorý je
definovaný ako experimentálna alebo teoretická činnosť zameraná predovšetkým získavanie
nových poznatkov o podstate javov a pozorovateľných faktov, predbeţne bez konkrétnej
aplikácie alebo bezprostredného vyuţitia; konkrétne sú tu zahrnuté výdavky na činnosť
Slovenskej akadémie vied a na financovanie základného výskumu na vysokých školách
a v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch;
 141 439,8 tis. eur (v roku 2008: 117 848,4 tis. eur) na všeobecné sluţby, ktoré
nesúvisia so ţiadnou špecifickou funkciou a ktoré sa spravidla uskutočňujú na rôznych
úrovniach verejnej správy; patria sem tieţ všeobecné personálne sluţby, plánovacie
a štatistické sluţby a iné všeobecné sluţby. Z hľadiska organizačnej klasifikácie ide
o výdavky na činnosť Štatistického úradu SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR,
Úradu pre verejné obstarávanie a katastrálnych úradov;
 31 392,6 tis. eur (v roku 2008: 4 169,6 tis. eur ) na všeobecné verejné sluţby inde
neklasifikované, napr. registrácia voličov, organizovanie volieb, referend a pod.; organizačne
je tu začlenené Ministerstvo vnútra SR;
 16 679,6 tis. eur (v roku 2008: 12 142,3 tis. eur) na zahraničnú hospodársku pomoc
rozvojovým

krajinám

a krajinám

v procese

transformácie

a pomoc

poskytovanú

prostredníctvom medzinárodných organizácií;
 1 401,1 tis. eur (v roku 2008: 1 360,9 tis. eur) na výskum a vývoj v oblasti
všeobecných verejných sluţieb;
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 1 162,6 tis. eur (v roku 2008: 1 623,2 tis. eur) na transfery všeobecnej povahy medzi
rôznymi úrovňami verejnej správy, ktoré majú všeobecný charakter a nemoţno ich priradiť
ku konkrétnej funkcii;
Oddiel 02 – obrana:

na potreby obrany sa

v štátnom rozpočte vyčlenilo

957 280,6 tis. eur, ktoré sa v priebehu roku rozpočtovými opatreniami zníţili na 875 890,5 tis.
eur. Realizované výdavky dosiahli 874 722,6 tis. eur (v roku 2008: 908 047,3 tis. eur)
a financovali sa nimi:
 rozpočtované potreby vojenskej obrany, kde sú zahrnuté výdavky na armádu, vojenské
spravodajstvo, prípravu teritória štátu na obranu, hospodársku mobilizáciu, úrady vojenských
pridelencov pôsobiacich v zahraničí, poľné nemocnice v celkovej sume 803 776,2 tis. eur
(v roku 2008: 856 506,0 tis. eur); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria výdavky
na činnosť Ministerstva obrany SR;
 činnosti zahraničnej vojenskej pomoci, do ktorej patrí najmä riadenie vojenskej
pomoci a prevádzkovanie misií vojenskej pomoci akreditovaných pri cudzích vládach alebo
pričlenených k medzinárodným vojenským organizáciám, príspevky medzinárodným
mierovým silám a pod. vo výške 40 468,4 tis. eur (v roku 2008: 24 941,9 tis. eur);
 ďalšie inde nezaradené poţiadavky v oblasti obrany, ako sú napr. zostavovanie,
riadenie, koordinácia a monitorovanie celkových stratégií, plánov, programov a rozpočtov
na obranu, vytváranie technickej dokumentácie a štatistík za oblasť obrany a pod.
v dosiahnutej výške 15 461,6 tis. eur (v roku 2008: 9 536,6 tis. eur);
 poţiadavky civilnej ochrany, najmä riadenie vecí a sluţieb civilnej ochrany,
zostavovanie plánov pre výnimočné situácie, organizovanie cvičení, do ktorých sú zahrnuté
civilné inštitúcie a obyvateľstvo v úhrnnom objeme 8 383,8 tis. eur (v roku 2008:
6 831,3 tis. eur);
 potreby výskumu a vývoja v oblasti obrany v objeme 6 632,6 tis. eur (v roku 2008:
6 668,7 tis. eur);
Oddiel 03 – verejný poriadok a bezpečnosť: na financovanie potrieb v oblasti
verejného poriadku a bezpečnosti sa v rozpočte uvaţovalo s prostriedkami v objeme
1 276 123,9

tis.

eur,

ktorý

sa

prijatými

rozpočtovými

opatreniami

zvýšil

na 1 281 121,4 tis. eur. Skutočné výdavky tejto skupiny vo výške 1 313 903,2 tis. eur
sa vynaloţili v takomto členení:
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 675 056,6 tis. eur (v roku 2008: 662 620,3 tis. eur) na potreby policajných sluţieb
súvisiacich s riadením policajných vecí a sluţieb vrátane registrácie cudzincov, vydávania
pracovných a cestovných dokladov prisťahovalcom, vedenia evidencie väzňov, ďalej
s riadením a kontrolou cestnej premávky, vydávaním vodičských preukazov a pod.;
 199 096,2 tis. eur (v roku 2008: 211 153,2 tis. eur) na financovanie ďalších oblastí
verejného poriadku a bezpečnosti nezaradených do iných tried, ako sú napr. zostavovanie,
správa, koordinácia a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov a rozpočtov
v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti, príprava a zavádzanie legislatívy a noriem
na uplatňovanie verejného poriadku a bezpečnosti, výdavky na prokuratúru, inšpekčnú
činnosť verejného poriadku atď.; z hľadiska organizačnej klasifikácie ide o výdavky
na činnosť Ministerstva vnútra SR (bezpečnostný úsek) a ním zriadených stredných
a vysokých škôl, Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej informačnej sluţby, Generálnej
prokuratúry SR, Ţelezničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a Kancelárie
verejného ochrancu práv;
 157 391,5 tis. eur (v roku 2008: 143 543,8 tis. eur) na činnosť súdov - ich riadenie,
prevádzku, výkon súdnictva, ďalej na preskúmavanie zákonných rozhodnutí orgánov verejnej
správy a iných orgánov, ako aj na činnosť Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR
a ostatných súdov;
 154 108,3 tis. eur (v roku 2008: 111 110,0 tis. eur) na ochranu pred poţiarmi vrátane
financovania hasičských zásahov, záchranárskej činnosti a pod.;
 127 850,5 tis. eur (v roku 2008: 122 721,2 tis. eur) na potreby väzenstva - jeho
riadenie, prevádzku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochranu a stráţenie
objektov Zboru väzenskej a justičnej stráţe a ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych
objektoch;
 400,1 tis. eur (v roku 2008: 335,6 tis. eur) na financovanie výskumu a vývoja v oblasti
verejného poriadku a bezpečnosti.
Oddiel 04 - ekonomická oblasť: na činnosti štátu patriace do ekonomickej sféry sa
vyčlenilo v štátnom rozpočte 3 346 999,5 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zníţili
na 3 267 532,6 tis. eur. Skutočné výdavky dosiahli 3 088 828,0 tis. eur a financovali sa nimi
tieto činnosti:
 doprava a v rámci nej riadenie vecí a sluţieb cestnej dopravy ako sú výstavba a oprava
diaľnic a ciest, správa a údrţba ciest, riadenie vecí a sluţieb vodnej dopravy v súvislosti
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s prevádzkou, pouţívaním, budovaním a údrţbou vnútrozemských a pobreţných vodných
dopravných systémov a zariadení, riadenie vecí a sluţieb ţelezničnej dopravy v súvislosti
s geologickým

prieskumom,

výstavbou,

vyuţívaním,

prevádzkovaním

a údrţbou

ţelezničných dopravných systémov a zariadení a riadenie vecí a sluţieb leteckej dopravy, t.j.
prevádzka, pouţívanie, výstavba a údrţba leteckých dopravných systémov a zariadení
v celkovom objeme 1 238 236,0 tis. eur (v roku 2008: 1 091 638,5 tis. eur); z hľadiska
organizačnej klasifikácie sem patria výdavky na činnosť Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, Slovenskej správy ciest, Ústavu cestnej dopravy, Štátnej plavebnej
správy a pod.;
 poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo, riadenie, ochrana a rozvoj
týchto odvetví v úhrnnej výške 1 044 497,4 tis. eur (v roku 2008: 812 175,5 tis. eur); podľa
organizačnej klasifikácie sem patrí financovanie činnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR,
Slovenského pozemkového fondu, skúšobní a kontrolných ústavov, školských majetkov
a pod.;
 všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, do ktorej patrí najmä
financovanie riadenia všeobecných ekonomických a obchodných sluţieb vrátane všeobecných
vecí zahraničného obchodu, zavádzanie všeobecných ekonomických a obchodných stratégií
financovanie činnosti ministerstva hospodárstva, úradu priemyselného vlastníctva, úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, protimonopolného úradu, colného riaditeľstva,
metrologického dozoru a technickej normalizácie, ako aj riadenie všeobecných pracovných
vecí

a sluţieb

ako

sú

sociálna

a pracovná

rehabilitácia

zdravotne

postihnutých

občanov, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce v úhrnnej sume 661 148,8 tis. eur
(v roku 2008: 586 440,3 tis. eur);
 výskum a vývoj vo všetkých odvetviach ekonomickej oblasti vo výške 46 398,0 tis. eur
(v roku 2008: 19 152,9 tis. eur);
 iné odvetvia, ktoré riadia veci a sluţby v oblasti štátnych hmotných rezerv, výstavby,
rozširovania, skvalitňovania, prevádzky a údrţby hotelov a reštaurácií, cestovného ruchu
a viacúčelové rozvojové projekty v úhrnnej sume 37 685,9 tis. eur (v roku 2008:
48 273,9 tis. eur),
 ťaţba, výroba a výstavba ako sú ťaţba nerastných surovín (rudy, nerastné suroviny
na výrobu chemikálií, umelých hnojív a pod.), riadenie vecí a sluţieb v oblasti výroby,
podpora výrobných podnikov a riadenie vecí a sluţieb v oblasti
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prípravy a realizácie

výstavby, verejných prác a stavebných výrobkov v úhrnnej výške 28 334,5 tis. eur (v roku
2008: 22 349,5 tis. eur); z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria výdavky na činnosť
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR;
 odvetvia palív a energie, v ktorých pôsobnosti sú zaradené ropa a zemný plyn, jadrové
palivo vrátane Úradu jadrového dozoru SR, ostatné palivá, elektrina a energia iná ako
elektrická v objeme 24 144,0 tis. eur (v roku 2008: 21 649,1 tis. eur);
 komunikácie, kde sú zatriedené poštové, telefónne, telegrafné, káblové, bezdrôtové
a satelitné komunikačné systémy vo výške 5 412,5 tis. eur (v roku 2008: 5 035,5 tis. eur);
 ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví, Národnej agentúry pre cestovný ruch atď. v objeme
2 970,9 tis. eur (v roku 2008: 2 496,2 tis. eur).
Oddiel 05 – ochrana ţivotného prostredia: na ochranu ţivotného prostredia sa
vyčlenilo 271 400,4 tis. eur; táto suma sa rozpočtovými opatreniami zníţila na 227 022,2 tis.
eur. V skutočnom čerpaní 223 518,6 tis. eur je zahrnuté financovanie týchto aktivít:
 nakladanie s odpadovými vodami, prevádzkovanie kanalizačných sústav vrátane
čistenia odpadových vôd vo výške 107 292,2 tis. eur (v roku 2008: 103 203,2 tis. eur);
 ochrana ţivotného prostredia inde nezaradená ako je riadenie, správa, regulácia,
dohľad,

plánovanie,

monitorovanie,

projektovanie

a podpora

činností

zameraných

na stratégie, koncepcie, programy a projekty na zlepšovanie ţivotného prostredia,
na legislatívu a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ţivotné
prostredie vrátane výdavkov na činnosť Ministerstva ţivotného prostredia SR v úhrnnom
objeme 59 863,2 tis. eur (v roku 2008: 57 594,7 tis. eur);
 zniţovanie znečisťovania, ochrana krajiny, ozónovej vrstvy zeme, povrchových
a podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy pred znečistením a pod. v sume
27 363,1 tis. eur (v roku 2008: 33 018,0 tis. eur);
 nakladanie s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane rádioaktívneho v sume 14 492,5 tis. eur (v roku 2008: 10 223,7 tis. eur);
 ochrana prírody a krajiny zahŕňajúca činnosti súvisiace s ochranou drevín, chránených
stromov, rastlín, ţivočíchov, nerastov a skamenelín atď. v úhrnnej výške 13 435,4 tis. eur
(v roku 2008: 12 885,9 tis. eur);
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 výskum a vývoj v oblasti ochrany ţivotného prostredia v objeme 1 072,2 tis. eur
(v roku 2008: 1 045,6 tis. eur).
Oddiel 06 – bývanie a občianska vybavenosť: na podporu rozvoja

bývania

a občianskej vybavenosti sa v rozpočte uvaţovalo s 214 172,8 tis. eur. Rozpočtovými
opatreniami sa táto suma zvýšila na 284 745,4 tis. eur. Skutočnými výdavkami
283 170,9 tis. eur sa financovali tieto potreby:
 rozvoj bývania a v rámci neho propagácia, monitorovanie, vyhodnocovanie činností
v oblasti rozvoja bývania, vývoj a regulácia noriem bývania, výstavba, nákup a prestavba
obytných jednotiek pre verejnosť, získavanie pozemkov potrebných na výstavbu a pod.
vo výške 260 747,4 tis. eur (v roku 2008: 196 053,2 tis. eur);
 rozvoj obcí vrátane prípravy programov na financovanie plánovaného rozvoja obcí
v sume 19 087,1 tis. eur (v roku 2008: 14 485,8 tis. eur);
 zásobovanie vodou, t.j. riadenie v oblasti geologického prieskumu a zásobovania
vodou, dohľad nad všetkými aspektmi zásobovania pitnou vodou vrátane kontroly čistoty,
ceny a mnoţstva vody, budovanie alebo prevádzkovanie systémov na dodávku vody atď.
v súhrnnom objeme 3 336,4 tis. eur (v roku 2008: 7 232,9 mil. eur).
Oddiel 07 – zdravotníctvo:

na financovanie činností v odvetví zdravotníctva sa

v rozpočte pôvodne vyčlenilo 1 309 955,8 tis. eur; upravený rozpočet bol mierne vyšší
1 311 116,3 tis. eur. Skutočne vynaloţenými prostriedkami 1 311 270,0tis. eur sa financovali
tieto výrobky a činnosti:
 zdravotníctvo inde neklasifikované ako sú napr. výdavky na zostavovanie, riadenie,
koordináciu a dohľad nad rámcovými zdravotnými stratégiami, plánmi a programami,
príprava a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie zdravotných sluţieb, výdavky
na činnosť Ministerstva zdravotníctva SR, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Ústavu
zdravotníckych informácií a štatistiky atď. v úhrnnej sume 1 204 650,1 tis. eur (v roku 2008:
1 015 979,6 tis. eur).
 ústavná zdravotná starostlivosť vo forme všeobecnej nemocničnej starostlivosti,
špecializovanej nemocničnej starostlivosti, sluţieb medicínskych centier a pôrodníc,
opatrovateľských domov a zotavovní spolu v objeme 52 132,9 tis. eur (v roku 2008:
62 849,4 tis. eur);

40

 verejné zdravotné sluţby - ide o poskytovanie sluţieb v oblasti verejnej zdravotnej
starostlivosti ako je prevádzka krvnej banky, zisťovanie chorôb, zber epidemiologických
údajov a pod. v sume 35 907,3 tis. eur (v roku 2008: 34 886,8 tis. eur);
 ambulantná zdravotná starostlivosť a v rámci nej všeobecná lekárska zdravotná
starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť, stomatologické sluţby, lekárska sluţba
prvej pomoci, záchranná zdravotná sluţba a iné zdravotnícke sluţby v úhrnnej sume
17 787,4 tis. eur (v roku 2008: 16 351,3 tis. eur);
 výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 792,3 tis. eur (v roku 2008: 4 245,5 tis. eur);
Oddiel 08 – rekreácia, kultúra a náboţenstvo: na tieto potreby sa v štátnom rozpočte
vyčlenilo 280 032,1 tis. eur. Suma sa rozpočtovými opatreniami zvýšila na 288 398,1 tis. eur.
Finančnými prostriedkami v sume 287 115,3 tis. eur sa financovali sluţby poskytované
jednotlivcom, domácnostiam, ako aj sluţby poskytované na kolektívnej báze v tomto
prehľade:
 162 487,5 tis. eur (v roku 2008: 134 740,8 tis. eur na poskytovanie kultúrnych sluţieb
v divadlách, odborno-metodických zariadeniach, múzeách a galériách, na riadenie kultúrnych
činností, národnostnú kultúru, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami a pod.;
 48 069,9 tis. eur (v roku 2008: 43 590,2 tis. eur na rekreačné a športové sluţby
poskytované na prevádzkovanie a podporu zariadení na aktívnu športovú činnosť a výdavky
spojené s činnosťou športových občianskych zdruţení a pod.;
 44 867,7 tis. eur (v roku 2008: 41 738,0 tis. eur) na náboţenské a iné spoločenské
sluţby v podobe poskytovania zariadení a vybavenia pre náboţenské a iné spoločenské sluţby
vrátane podpory ich prevádzkovania, údrţby a opráv, výplat duchovným a iným činiteľom
náboţenských inštitúcií, podpory vykonávania náboţenských obradov a charitatívnych
sluţieb ako aj podpory civilných, mládeţníckych a sociálnych organizácií alebo odborov
a politických strán;
 18 790,8 tis. eur (v roku 2008: 8 205,5 tis. eur) na vysielacie a vydavateľské sluţby,
do ktorých patria vzťahy k Slovenskému rozhlasu, Slovenskej televízii a Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a pod.;
 12 899,4 tis. eur (v roku 2008: 14 024,4 tis. eur) na činnosti v oblasti rekreácie, kultúry
a náboţenstva,

ktoré

neboli

zatriedené

inde:
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zostavovanie,

riadenie,

koordinácia

a monitorovanie rámcových stratégií, plánovanie programov a rozpočtov, podpora športu,
rekreácie, kultúry a náboţenstva a na činnosť Ministerstva kultúry SR.
Oddiel 09 - vzdelávanie: na potreby v odvetví vzdelávania sa v štátnom rozpočte
vyčlenilo

1 999 127,6

tis.

eur,

ktoré

sa

rozpočtovými

opatreniami

zníţili

na 1 847 145,4 tis. eur. Skutočné čerpanie týchto prostriedkov dosiahlo 1 847 256,6 tis. eur
a financovali sa nimi tieto potreby školstva:
 predškolská výchova a základné vzdelanie vrátane výchovy a vzdelania so špeciálnou
starostlivosťou 721 776,8 tis. eur (v roku 2008: 671 871,5 tis. eur);
 stredoškolské vzdelanie v gymnáziách vrátane osemročných a športových, v stredných
odborných školách, stredných odborných školách umeleckého zamerania, stredných
odborných učilištiach a odborných učilištiach, zdruţených školách 504 855,0 tis. eur (v roku
2008: 457 458,7 tis. eur);
 vysokoškolské vzdelávanie a v jeho rámci prvý, druhý a tretí stupeň vysokoškolského
vzdelávania 412 285,5 tis. eur (v roku 2008: 375 914,5 tis. eur);


vzdelávanie

inde

nezatriedené,

napr.

zostavovanie,

riadenie,

koordinácia

a monitorovanie rámcových vzdelávacích stratégií, plánov, programov a rozpočtov, príprava
a uplatňovanie legislatívy a noriem na poskytovanie vzdelávania vrátane udeľovania povolení
pre vzdelávacie inštitúcie, výdavky na činnosť Ministerstva školstva SR, Štátnej školskej
inšpekcie, Ústavu informácií a prognóz v školstve, metodických centier a pod. v úhrnnej
výške 123 945,9 tis. eur (v roku 2008: 77 497,8 tis. eur).
 sluţby v školstve, poskytovanie pomocných sluţieb pridruţených k školstvu, napr.
v oblasti stravovania, dopravy, ubytovania, lekárskej a stomatologickej starostlivosti
a nadväzných pridruţených sluţieb ţiakom a študentom a škôl v prírode 61 073,3 tis. eur
(v roku 2008: 60 253,6 tis. eur);
 vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne - sem patria vzdelávacie programy hlavne
pre dospelých, ktoré nevyţadujú ţiadne predchádzajúce vzdelanie, najmä odborný výcvik,
jazykové školy, inštitúcie celoţivotného vzdelávania a pod. 16 237,7 tis. eur (v roku 2008:
15 249,3 tis. eur);
 výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 7 082,4 tis. eur (v roku 2008: 3 452,2 tis. eur);
Oddiel 10 – sociálne zabezpečenie: výdavky na sociálne zabezpečenie sa rozpočtovali
v celkovom objeme 1 821 110,4 tis. eur. Prijatými rozpočtovými opatreniami sa zníţili
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na 1 723 929,6 tis. eur. V skutočnom plnení vo výške 1 721 130,8 tis. eur sa premietli tieto
druhy výdavkov:
 928 666,6 tis. eur (v roku 2008: 825 293,8 tis. eur) na podporu rodiny a detí formou
jednorazových príspevkov (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, jednorazové
príspevky pestúnskej starostlivosti) a priamych opakovaných príspevkov (prídavky na deti,
rodičovský príspevok, zaopatrovací príspevok, odmena pestúna, sociálny príplatok,
opakovaný príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti atď.)
vrátane príspevkov zariadeniam sociálnych sluţieb a neštátnym subjektom;
 252 641,5 tis. eur (v roku 2008: 227 096,2 tis. eur) na sociálnu pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi zahrnujúcu dávky sociálnej pomoci, príspevky zariadeniam
sociálnych sluţieb a neštátnym subjektom a ďalšie sociálne sluţby;
 210 193,6 tis. eur (v roku 2008: 190 682,5 tis. eur) na starobu - poskytovanie sociálnej
ochrany v starobe, riadenie, prevádzkovanie alebo podpora takýchto programov sociálneho
zabezpečenia;
 184 588,8 tis. eur (v roku 2008: 177 843,1 tis. eur) na chorobu, invaliditu a ťaţké
zdravotné postihnutie;
 4 068,4 tis. eur (v roku 2008: 4 092,8 tis. eur) na poskytovanie sociálnej ochrany
vo forme dávok osobám pozostalým po zomretom (partner, deti, vnuci, rodičia a iní príbuzní);
 573,5 tis. eur (v roku 2008: 567,6 tis. eur) na výskum a vývoj v oblasti sociálneho
zabezpečenia;
 140 398,4 tis. eur (v roku 2008: 145 817,6 tis. eur) na sociálne zabezpečenie inde
neklasifikované, napr. poskytovanie dávok obetiam poţiarov, záplav, zemetrasení a iných
katastrof v čase mieru, na podporu činností ako je zostavovanie, správa, koordinácia
a monitorovanie rámcových stratégií, plánov, programov a rozpočtov v oblasti sociálneho
zabezpečenia; z hľadiska organizačnej klasifikácie sem patria výdavky na činnosť
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
2.2.3. Výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa programov
Programové rozpočtovanie je nástroj na posilnenie strategického plánovania
a riadenia. Je súčasťou zavádzania moderného systému riadenia verejných financií
zodpovedajúceho súčasným potrebám. Programové rozpočtovanie triedi rozpočet výdavkov
podľa programov a k týmto programom priraďuje disponibilné zdroje, pričom dôleţitý je
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efekt a výsledky, ktoré tieto zdroje dokáţu priniesť. Jednoznačná väzba poskytovaných
zdrojov a dosahovaných výsledkov by mala zabezpečiť také vyuţívanie zdrojov, aby
smerovali do oblastí, kde prinesú spoločnosti najväčší prínos. Pri správnom uplatňovaní
umoţňuje tento systém posilniť strednodobý charakter rozpočtovania, vyhnúť sa fiškálnemu
stresu, zvýšiť efektívnosť pouţitia rozpočtových prostriedkov, zvýšiť transparentnosť
štátneho rozpočtu a informovanosť o tom, do ktorých oblastí jeho zdroje smerujú.
V súčasnosti je vo všetkých rozpočtových kapitolách zavedené programové
rozpočtovanie a stabilizované programy, ktoré vyjadrujú na aký účel sa rozpočtové
prostriedky vynakladajú. Zámerom programového rozpočtovania v rozpočtovom roku 2009
a ďalších rokoch bolo skvalitňovať programové štruktúry v rozpočtových kapitolách najmä
pokiaľ ide o formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré by bolo moţné
transparentne hodnotiť z hľadiska dosiahnutých výsledkov pri plnení zámerov

štátneho

rozpočtu.
Výdavky štátneho rozpočtu realizované v rozpočtovom roku 2009 podľa
konkrétnych programov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu sú uvedené v tabuľke
č. 15 v tabuľkovej časti štátneho záverečného účtu.
2.2.4. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu triedené podľa zdrojov
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2009 boli rozpočtované sumou 10 971 204,0 tis. eur
v pôvodnom rozpočte, 10 346 261,1 tis. eur v upravenom rozpočte a v skutočnosti dosiahli
10 540 795,6 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.
O štruktúre úhrnných rozpočtových príjmov poskytujú prehľad nasledovné údaje:
Druh príjmu
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Príjmy spolu

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
tis. €
%
tis. €
%
tis. €
%
7 870 610,0
71,7 7 870 610,0
76,1 8 024 302,6
76,1
z celku
z celku
z celku
676 187,8
6,2
647 008,1
6,2
838 462,5
8,0
2 424 406,2
22,1 1 828 643,0
17,7 1 678 030,5
15,9
10 971 204,0
100,0 10 346 261,1
100,0 10 540 795,6
100,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Z údajov je zrejmý relatívne stabilný podiel daňových príjmov na celkových
rozpočtových príjmoch vo schválenom i upravenom rozpočte, ako aj v skutočnosti. Väčší
rozptyl je pri nedaňových príjmoch, ktoré je – vzhľadom na ich charakter – obtiaţnejšie
rozpočtovať, a najmä pri grantoch a transferoch. Ich ťaţisko tvoria príjmy z rozpočtu
Európskej únie, ktoré sa čerpajú v závislosti od reálnych moţností pouţitia na financovanie
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.
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Podrobné údaje o štruktúre príjmov štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2009 sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. eur):
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100 - Daňové príjmy
Zdroj

Rozpočet
schválený

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly
115 – Európsky fond regionálneho rozvoja
116 – Európsky sociálny fond
117 – Európsky poľnohosp. usmerňovací a záručný fond
119 – Kohézny fond
11C – Vládne úvery
11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m.
11H – Transfer od ostatných subjekt. ver. správy
11J – EAGF (2. programové obdobie)
11K – EAFRD (2. programové obdobie)
11L – Európsky f. pre rybné hosp. (2.prog.obd.)
11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2. pr.ob.)
11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.)
11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.)
11U – Kohézny fond (2. programové obdobie)
13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov
14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol
20 – Štátne finančné aktíva
30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)
70 – Iné zdroje
Spolu

upravený

7 870 610,0 7 870 610,0

skutočnosť

8 024 302,6

200 - Nedaňové príjmy
Rozpočet
schválený

676 023,8

upravený

646 844,1

skutočnosť

778 480,7
208,1
1 484,7
13,0
2,0

818,3

1,2
117,5
2,4
4 596,1

7 870 610,0 7 870 610,0
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8 024 302,6

164,0
676 187,8

164,0
647 008,1

2,0
52 736,5
838 462,5

Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany
300 – Granty a transfery
Zdroj

Rozpočet
schválený

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly
115 – Európsky fond regionálneho rozvoja
116 – Európsky sociálny fond
117 – Európsky poľnohosp. usmerňovací a záručný fond
119 – Kohézny fond
11C – Vládne úvery
11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m.
11H – Transfer od ostatných subjekt. ver. správy
11J – EAGF (2. programové obdobie)
11K – EAFRD (2. programové obdobie)
11L – Európsky f. pre rybné hosp. (2.prog.obd.)
11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2. pr.ob.)
11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.)
11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.)
11U – Kohézny fond (2. programové obdobie)
13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov
14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol
20 – Štátne finančné aktíva
30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)
70 – Iné zdroje
Spolu

upravený

Príjmy spolu

skutočnosť

Rozpočet
schválený
8 546 633,8

upravený
8 517 454,1

3 093,8
770,1

skutočnosť
8 802 783,3
3 301,9

16 477,7

770,1

17 962,4
13,0

46 059,0

5 107,1

5 107,1

46 059,0

5 107,1

5 107,1
2,0

2,6

2,6

9 831,8

9 831,8

10 989,7

9 831,8

9 831,8

10 989,7

258 884,0

240 542,9

237 441,0

258 884,0

240 542,9

238 259,3

272 558,0

117 558,0

117 075,9

272 558,0

117 670,3

117 075,9

194,7

1 816,0

1 816,0

194,7

2 181,6

2 181,6

695 506,4

134 716,3

139 556,3

695 506,4

134 716,3

139 557,6

193 715,3

71 259,3

62 274,9

193 715,3

71 259,3

62 392,4

414 156,7

118 526,9

118 493,2

414 156,7

118 156,7

118 495,6

598 339,3

410 784,7

598 339,3

415 380,8

4 521,9
531 879,0

531 879,0

531 879,0

4 521,9
531 879,0

531 879,0

6 975,8

2 424 406,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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531 879,0
6 977,8

10 980,6

164,0

1 828 643,0 1 678 030,5

10 971 204,0

164,0

63 717,1

10 346 261,1 10 540 795,6

Rozpočtovými príjmami sa kryjú výdavky rozpočtu, ktoré boli na rok 2009
v pôvodnom rozpočte určené sumou 14 125 290,7 tis. eur, v upravenom rozpočte
13 643 117,3 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 13 332 046,6 tis. eur.
O štruktúre zdrojov krytia úhrnných rozpočtových výdavkov poskytujú prehľad
nasledovné údaje:

Zdroj krytia výdavkov
Rozpočtové prostriedky
Prostriedky EÚ*
Ostatné zdroje**
Výdavky spolu

Schválený rozpočet
tis. eur
%
11 724 765,1
83,0
z celku
2 400 486,5
17,0
39,1
0,0
14 125 290,7
100,0

Upravený rozpočet
tis. eur
%
11 185 572,3
82,0
z celku
1 152 074,6
8,4
1 305 470,4
9,6
13 643 117,3
100,0

Skutočnosť
tis. eur
%
11 049 038,4
82,9
z celku
1 144 798,3
8,6
1 138 209,9
8,5
13 322 046,6
100,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR
* vrátane spolufinancovania a ďalších zdrojov zo zahraničia
** Ide najmä o zdroje z predchádzajúcich rokov a zapojenie mimorozpočtových príjmov do financovania
rozpočtových potrieb

Z údajov vyplýva, ţe pri relatívne stabilnom podiele rozpočtových prostriedkov
na

financovaní

kompenzované

rozpočtových
zapojením

výdavkov

zdrojov

bolo

zníţenie

z predchádzajúcich

podielu

rokov

a

prostriedkov

EÚ

mimorozpočtových

prostriedkov.
Podrobné údaje o štruktúre výdavkov štátneho rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov
v roku 2009 sú uvedené v nasledovnej tabuľke (v tis. eur):
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Zdroj
111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly
115 – Európsky fond regionálneho rozvoja
116 – Európsky sociálny fond
119 – Kohézny fond
11A – Vnútorné politiky
11B – Rozp. prostr. kapitoly na spolufinancovanie predvstup. fondov ...
11C – Vládne úvery
11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin.
m.
11H – Transfer od ostatných subjekt. ver.
správy
11J – EAGF (2. programové obdobie)
11K – EAFRD (2. programové obdobie)
11L – Európsky f. pre rybné hosp.
(2.prog.obd.)
11N – Švajčiarsky finančný mechanizmus
11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2.
pr.ob.)
11S
– Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.)
11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.)
11U – Kohézny fond (2. programové
obdobie)
13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov
14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol
30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)
70 – Iné zdroje
Spolu

610 - Výdavky na mzdy...
620 – Poistné a príspevok ...
630- Tovary a sluţby
Schv.
Upr. rozp. Skutočnosť Schv.
Upr. rozp. Skutočnos Schv.
Upr. rozp. Skutočnosť
rozp.
1 589 184, 1 535 599, 1 522 200, rozp.
523 899,6
500 445,7 ť 490 200,9 rozp.
1 444 028, 1 414 593, 1 363 438,
0
3
0
2
4
1
1,7
1,7

3,5

1 296,9
3 632,5
1 823,3
12 899,0

1 589 184,
0

1 555 251,
1

1 296,9
3 632,5
1 823,3
12 807,9
767,7
976,9
420,0
1 543 925,
2
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386,2
1 341,8
709,3
3 995,7

39,1
523 938,8

506 878,8

385,8
1 341,8
709,3
3 993,9
263,7
349,4
113,6
497 358,5

328,6

1 680,1

1 680,1
2,6

9 318,8
197,0

8 662,3

8 662,3

278 651,1
106 899,3
3 816,0

271,2
12 768,6
28 325,0
7 816,4
43 137,1

1 843
239,1

1 517 259,
3

270,4
12 767,9
28 322,5
7 816,4
32 796,0
3 333,7
4 139,4
24 407,0
1 487 638,
2

Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany
Zdroj
111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly
115 – Európsky fond regionálneho rozvoja
116 – Európsky sociálny fond
119 – Kohézny fond
11A – Vnútorné politiky
11B – Rozp. prostr. kapitoly na spolufinancovanie predvstup. fondov ...
11C – Vládne úvery
11E – Fin. mechanizmus EHP a Nórsky fin. m.
11H – Transfer od ostatných subjekt. ver. správy
11J – EAGF (2. programové obdobie)
11K – EAFRD (2. programové obdobie)
11L – Európsky f. pre rybné hosp. (2.prog.obd.)
11N – Švajčiarsky finančný mechanizmus
11R – Sloboda, bezp. a spravodlivosť (2. pr.ob.)
11S – Eur. fond reg. rozvoja (2.prog.obd.)
11T – Európsky sociálny fond (2.prog.obd.)
11U – Kohézny fond (2. programové obdobie)
13 – Zdroje z predchádzajúcich rokov
14 – Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol
30 – Zdroje zo zahraničia (nenávratné)
70 – Iné zdroje
Spolu

640 – Beţné transfery
650 – Splácanie úrokov...
Schv. rozp. Upr. rozp.
Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp.
Skutočnosť
6 165 217,1 5 923 634,9 5 896 716,0
998 454,0
778 853,5
762 712,4

54,0

1 281,8
19,7
54,0

1 281,8
19,7
31,6

1 958,8

1 326,6

1 326,6

3 883,0
9 831,8
429 460,5
191 880,0
1 059,1
864,1

3 883,0
9 831,8
366 422,6
73 656,9

3 883,0
9 831,8
360 120,3
73 656,7

18 110,6
121 001,1

864,1
586,2
36 054,4
67 379,9
367,2
580 803,5

6 943 320,1

7 066 166,6

864,1
586,2
36 054,4
67 367,8
367,2
426 300,3
137,3
2 091,1
430,4
6 881 066,2
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998 454,0

778 853,5

762 712,4

Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany
Zdroj
111 – Rozpočtové prostriedky
kapitoly
115 – Európsky fond
regionálneho
rozvoja
116
– Európsky
sociálny fond
119 – Kohézny fond
11A – Vnútorné politiky
11B – Rozp. prostr. kapitoly
na spolufinancovanie
predvstup.fondov ...
11C – Vládne úvery
11E – Fin. mechanizmus EHP
a Nórsky
fin. m.od ostatných
11H
– Transfer
subjekt.
ver. správy
11J
– EAGF
(2. programové
obdobie)
11K
– EAFRD (2. programové
obdobie)
11L
– Európsky f. pre rybné hosp.
(2.prog.obd.)
11N – Švajčiarsky finančný
mechanizmus
11R
– Sloboda, bezp.
a11S
spravodlivosť
– Eur. fond (2.
reg.pr.ob.)
rozvoja
(2.prog.obd.)
11T
– Európsky sociálny fond
(2.prog.obd.)
11U – Kohézny fond (2.
programové
13
– Zdroje zobdobie)
predchádzajúcich
rokov
14 – Zdroje z ostatných
rozpočtových
30
– Zdroje zokapitol
zahraničia
(nenávratné)
70 – Iné zdroje
Spolu

710 – Obstar. kapitálových aktív
720 – Kapitálové transfery
Výdavky spolu
Schv.
Upr.
Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp. Skutočnosť Schv. rozp. Upr. rozp.
Skutočnosť
rozp.
505 985,4 rozp.
350 366,9 336 811,6
497 996,9
682 078,6
676 959,5 11 724 765,1 11 185 572,3 11 049 038,4
145,8
145,7
145,8
145,7
1 283,5
1 283,5
52 155,3
31 901,4
31 901,4
52 155,3
31 921,0
31 921,0
54,0
54,0
31,6
3 095,7

151 416,5
1 268,2

134 980,9

640 966,3

409,4
6 688,4
437,5
144,6
97 569,8

455 616,6

1 651,2

172 629,7
205,7

409,4
6 688,4
396 828,8
160 167,8
437,5
144,6
483 427,1
147 246,1
95 058,9
567 065,4
19,6
1 580,7
34 840,6
475 991,3 1 586 188,5 1 763 091,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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741,3

172 605,7
205,7

160 167,8
147 246,1
490 481,1

5 054,6

2 981,3

328,6
3 883,0
9 831,8
429 460,5
352 615,3
2 524,4
864,1

1 680,1
3 883,0
9 831,8
366 422,6
254 948,9
205,7
864,1
1 266,7
217 362,4
101 116,9
158 106,9
1 305 470,4

828 571,4
227 900,4
487 243,1

2 900,7
39,1
1 683 354,9 14 125 290,7

2 067,9

1 680,1
3 885,6
9 831,8
360 120,3
254 924,8
205,7
864,1
1 266,0
217 361,2
101 102,1
158 106,9
1 061 438,1
4 521,9
9 137,6
63 112,3
13 643 117,3 13 332 046,6

2.3. Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie
Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie na rok 2009 boli v zmysle
schváleného štátneho rozpočtu stanovené celkovými príjmami vo výške 2 034 593,4 tis. eur
a odvodmi do rozpočtu EÚ vo výške 718 398 tis. eur.
Celkové príjmy SR z rozpočtu EÚ tvorili príjmy, ktoré sú zaradené do príjmov
a výdavkov štátneho rozpočtu v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v sume
1 882 695,4 tis. eur a príjmy, ktoré nie sú zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu
v sume 151 898,0 tis. eur.
Celkové odvody SR do rozpočtu EÚ boli rozpočtované v štátnom rozpočte v kapitole
Všeobecná pokladničná správa vo výške 600 198,1 tis. eur (zdroj zaloţený na DPH, zdroj
zaloţený na hrubom národnom dôchodku a podiel SR na korekcii Veľkej Británie) a vo výške
118 200,0 tis. eur vo forme odvodov z tzv. tradičných vlastných zdrojov (clo a odvody
a poplatky z cukru).
Rozpočtové saldo čistej finančnej pozície Slovenskej republiky voči Európskej únii
na hotovostnom princípe bolo v rámci schváleného štátneho rozpočtu stanovené vo výške
1 316 195,4 tis. eur.
Vykonaným rozpočtovým opatrením v priebehu roka 2009 sa príjmy z rozpočtu EÚ
upravili na 1 286 932,0 tis. eur a odvody do rozpočtu EÚ na 668 263,9 tis. eur, čím sa čistá
finančná pozícia SR v upravenom rozpočte stanovila na 618 668,1 tis. eur.
Prostriedky Európskej únie vykázané v príjmoch jednotlivých rozpočtových kapitol
dosiahli 1 111 480,3 tis eur. V tejto sume sú zahrnuté aj príjmy 981,0 tis. eur prijaté
na financovanie informačného programu pre občanov Európy v súvislosti so zavedením eura,
tzv. PRINCE II. Po ich vylúčení tvoria príjmy z rozpočtu EU zaradené do príjmov štátneho
rozpočtu 1 110 499,3 tis. eur. Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu dosiahli
9 159,3 tis. eur.
Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky vo forme príjmov, ktoré získala z rozpočtu
Európskej únie za rok 2009, podrobnejšie charakterizujú nasledujúce údaje v tis. eur:
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Skutočnosť
2008

Príjmy z EÚ
Príjmy z EÚ zaradené
do príjmov štátneho
rozpočtu
Príjmy z EÚ
nezaradené do príjmov
štátneho rozpočtu
Spolu príjmy z
rozpočtu EÚ

Rozpočet 2009
schválený

upravený

Skutočnosť Plnenie
2009
v%

863 317,6 1 882 695,4 1 286 932,0 1 110 499,3
30 179,9

Rozdiel
2009 2008

Index
2009/
2008

86,3 247 181,7

128,6

-

151 898,0

9 159,3

893 497,5 2 034 593,4 1 286 932,0

1 119 658,6

87,0

-21 020,6

30,3

226 161,1

125,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Skutočné odvody Slovenskej republiky zrealizované z výdavkov kapitoly Všeobecná
pokladničná správa do rozpočtu Európskej únie dosiahli za rok 2009 sumu 612 115,9 tis. eur.
Tieto odvody boli zrealizované v tejto skladbe (v tis. eur):
Zdroj zaloţený na DPH

76 963,2

Zdroj zaloţený na HND

447 194,6

Podiel Slovenskej republiky na korekcii Veľkej Británie

46 296,9

Podiel Slovenskej republiky na korekciách pre Holandsko a Švédsko

4 717,2

Doplatenie odvodov Slovenskej republiky za roky 2007 a 2008

36 944,0

Vzhľadom na to, ţe dňa 1. marca 2009 vstúpilo do platnosti nové rozhodnutie
o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev, ktoré sa uplatňuje so spätnou
účinnosťou od 1. januára 2007, musela Slovenská republika v roku 2009 doplatiť rozdiel
vo svojich odvodoch nielen za rok 2009, ale aj za roky 2007 a 2008. Na tento účel sa pouţili
finančné prostriedky rozpočtované v Rezerve na prostriedky Európskej únie a odvody
Európskej únii - na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2009 v sume
28 131,8 tis. eur a tieţ presuny tejto rezervy z rokov 2007 a 2008 spolu v sume
33 920,2 tis. eur.
Okrem

odvodov

vlastných

zdrojov

rozpočtovaných

v kapitole

Všeobecná

pokladničná správa odviedla SR do rozpočtu EÚ aj tradičné vlastné zdroje (clo a odvody
a poplatky v sektore cukru), ktoré vrátane úhrad sankcií, súvisiacich s odvodom cla,
uloţených Slovenskej republike v roku 2009, dosiahli celkovú sumu 83 610,3 tis. eur, z toho
clo 81 504,0 tis. eur a poplatky a odvody z cukru 2 106,3 tis. eur.
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Celkové skutočné odvody Slovenskej republiky do rozpočtu Európskej únie
predstavovali v roku 2009 sumu 695 726,2 tis. eur.
Rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky vo forme jej odvodov do rozpočtu
Európskej únie za rok 2009 charakterizujú nasledujúce údaje v tis. eur:
Rozpočet 2009
Skutočnosť
Skutočnosť Plnenie
2008
2009
v%
schválený upravený*
Tradičné vlastné zdroje
Odvody SR do rozpočtu
EÚ bez tradičných
vlastných zdrojov
Rezerva na odvody do
všeobecného rozpočtu
Európskej únie
Príspevok SR do
Výskumného fondu uhlia
a ocele
Odvody a príspevky SR
spolu

Rozdiel
2009 2008

Index
2009/
2008

116 653,4 118 200,0

118 200,0

83 610,3

70,7

-33 043,1

71,7

519 571,1 600 198,1

550 063,9

550 063,9

100,0

30 492,8

105,9

100,0

62 052,0

0,0

36 957,5

62 053,2

62 052,0

7 150,0

0,0

0,0

0,0

643 374,5 755 355,6

730 317,1

695 726,2

-

-

-7 150,0

0,0

95,3

52 351,7

108,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR

V priebehu roka 2009 dosiahli príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z rozpočtu Európskej únie celkom 1 119 658,6 tis. eur, Slovenská republika odviedla
do rozpočtu Európskej únie 695 726,2 tis. eur. Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky
za rok 2009 predstavuje 423 932,4 tis. eur. Vo vzťahu k schválenému rozpočtu ovplyvnilo
rozdiel najmä nenaplnenie príjmov z transferov z rozpočtu Európskej únie vo výške
772 196,1,1 tis. eur, niţší príjem grantov oproti odhadom v schválenom rozpočte na rok 2009
o 142 738,7 tis. Čistá finančná pozícia Slovenskej republiky vo vzťahu k rozpočtu Európskej
únie, dosiahnutá v roku 2009 sa zvýšila oproti roku 2008 o 173 809,4 tis. eur.

Skutočnosť
2008
Odvody a príspevky
spolu
Príjmy z EÚ spolu
Spolu

Rozpočet 2009
schválený

upravený

Skutočnosť Plnenie
2009
v%

643 374,5
718 398,1
668 263,9
695 726,2
893 497,5 2 034 593,4 1 286 932,0 1 119 658,6
250 123,0 1 316 195,3
618 668,1
423 932,4

Rozdiel
2009 2008

104,1 52 351,7
87,0 226 161,1
68,5 173 809,4

Index
2009/
2008
108,1
125,3
169,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Celkovo Slovenská republika od vstupu do Európskej únie odviedla do všeobecného
rozpočtu Európskej únie 3 230 061,9 tis. eur a získala 4 826 599,4 tis. eur. Kladné saldo čistej
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finančnej pozície Slovenskej republiky vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie v štátnom
rozpočte na hotovostnom princípe tak dosahuje celkovo 1 596 537,5 tis. eur.
Celkové príjmy
Celkové odvody a príspevky Čistá finančná pozícia
303 989,9
290 679,1
13 310,8
704 992,4
484 156,5
220 835,8
893 623,4
526 326,1
367 297,4
910 837,8
589 799,5
321 038,3
893 497,3
643 374,5
250 122,8
1 119 658,6
695 726,2
423 932,4
4 826 599,4
3 230 061,9
1 596 537,5

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR

2.3.1. Príjmy z rozpočtu Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu
Príjmy z rozpočtu Európskej únie, zaradené do príjmov štátneho rozpočtu, boli
v roku 2009 boli rozpočtované vo výške 1 882 695,4 tis. eur. Rozpočet bol v priebehu roka
upravovaný na úroveň 1 286 932,0 tis. eur. Skutočné plnenie predstavuje 1 110 499,3 tis. eur.
Medziročný rast príjmov o 28,6 % súvisí najmä s rozvinutím financovania projektov
II. programového obdobia. Niţšie uvedené plnenie príjmov predstavuje prostriedky Európskej
únie v roku 2009 v tis. eur podľa fondov:

Skutočnosť
2008
Poľnohospodárske
fondy spolu
Záručná sekcia
EPUZF
EPZF
EPFRV
Európsky fond pre
rybné hospodárstvo
Štrukturálne operácie
v tom:
Štrukturálne fondy I.
programové obdobie
Štrukturálne fondy
II. programové
obdobie
Kohézny fond I.
programové obdobie
Kohézny fond II.
programové obdobie
Spolu príjmy
zaradené do
príjmov ŠR

Rozpočet 2009
schválený

upravený

Skutočnosť Plnenie
2009
v%

Rozdiel
2009 2008

Index
2009/
2008

350 846,5

533 258,1

582 608,3

527 796,0

90,6

176 949,5

150,4

0,0
179 287,0
171 559,5

0,0
258 884,0
272 558,0

21 130,0
271 119,8
289 880,7

0,0
237 441,0
289 877,2

87,6
100,0

0,0
58 154,0
118 317,7

132,4
169,0

0,0

1 816,1

477,8

477,8

100,0

477,8

512 471,1 1 349 437,3

704 323,7

582 703,3

82,7

70 232,2

113,7

331 813,1

0,0

120 399,7

56 770,8

47,2

-275 042,3

17,1

26 113,7

889 221,7

320 831,4

311 847,0

97,2

285 733,3

1 194,2

152 479,6

46 059,0

83 042,7

34 035,6

41,0

-118 444,0

22,3

2 064,7

414 156,6

180 049,9

180 049,9

100,0

177 985,2

8 720,4

863 317,6 1 882 695,4 1 286 932,0 1 110 499,3

86,3

247 181,7

128,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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-

Príjmy

za

štrukturálne

fondy

a Kohézny

fond,

rozpočtované

vo

výške

1 349 437,3 tis. eur, tvorili v roku 2009 viac ako 70 % rozpočtovaných príjmov z rozpočtu
Európskej únie, v rámci upraveného rozpočtu a skutočného plnenia príjmov predstavovali
viac ako 50 %. Neplnenie je spôsobené najmä rozpočtovaním príjmov I. programového
obdobia v predchádzajúcich rokoch do úrovne výdavkov s moţnosťou nadkontrahovania
v zmysle usmernenia Ministerstva financií SR k ukončeniu pomoci za účelom maximalizácie
čerpania disponibilných záväzkov. Príjmy do úrovne upravených záväzkov podľa
záverečných bilancií na programy budú uhradené do príjmov platobných jednotiek
po uzatvorení programov na úrovni Európskej komisie najskôr v roku 2010.
Na poľnohospodárske fondy boli v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR
rozpočtované príjmy vo výške 533 258,1 tis. eur. Rozpočet príjmov bol v priebehu roka
upravený na úroveň 582 608,3 tis. eur. Skutočné plnenie týchto príjmov bolo dosiahnuté
vo výške 527 796,0 tis. eur na úrovni Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Nenaplnenie
rozpočtovaných príjmov súvisí najmä s časovým nesúladom medzi čerpaním výdavkov
a následným plnením príjmov z rozpočtu Európskej únie. V kategórii priamych platieb súvisí
najmä s prekročením príjmov v roku 2008, kedy boli prijaté platby na energetické plodiny
a osobitnú platbu na cukor, ale výdavky boli realizované aţ v roku 2009. Príjmy
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka boli naplnené do výšky 100,0 %.
V porovnaní k výdavkom bolo plnenie niţšie z dôvodu vysokého čerpania výdavkov práve
vo IV. štvrťroku 2009. Tieto budú kryté príjmom z Európskej únie po predloţení vyhlásenia
o výdavkoch aţ v roku 2010. Nenaplnenie príjmov zo záručnej sekcie Európskeho
poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu súvisí s ukončením čerpania
výdavkov, avšak plnenie pomerne rozpočtovaných príjmov bude aţ v rámci uzatvorenia
programu v nasledujúcom období.
Plnenie príjmov z rozpočtu Európskej únie, zaradených do príjmov štátneho rozpočtu
v roku 2009 podľa rozpočtových kapitol v tis. eur je uvedené v tabuľke:

Kapitoly
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Rozpočet 2009
schválený
upravený
119 839,9
2 715,0
167 627,2
94 969,1
216 273,4
54 229,3
32 842,0
12 278,5
120 387,4
102 133,9
136 802,1
67 296,2
533 258,1
597 076,4
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Skutočnosť
2009
2 715,1
64 457,0
50 299,4
12 278,6
88 177,2
52 265,5
528 308,7

Plnenie v
%
100,0
67,9
92,8
100,0
86,3
77,7
88,5

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Spolu príjmy zaradené do príjmov ŠR

128 355,6
427 309,7
1 882 695,4

125 278,3
230 955,3
1 286 932,0

104 620,2
207 377,6
1 110 499,3

83,5
89,8
86,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Plnenie príjmov na úrovni 100 % upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté
v rozpočtových kapitolách, ktoré implementujú len programy II. programového obdobia.
Za programy I. programového obdobia je rozdiel v plnení príjmov zhodnotený vyššie.
Rozpočtovanie príjmov do úrovne výdavkov s moţnosťou nadkontrahovania za účelom
maximalizácie čerpania malo najvýraznejší vplyv na neplnenie príjmov z Kohézneho fondu
v kapitole Ministerstvo ţivotného prostredia SR.
Najvyššie plnenie príjmov v absolútnom vyjadrení bolo v kapitole Ministerstva
pôdohospodárstva SR predovšetkým plnením príjmov z Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka vo výške 289 877,2 tis. eur a z Európskeho poľnohospodárskeho
záručného fondu vo výške 237 441,0 tis. eur.
Najvyššie plnenie príjmov z ostatných rozpočtových kapitol bolo dosiahnuté
v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v objeme 207 377,6 tis. eur,
z toho 76 % tvorili príjmy II. programového obdobia z Kohézneho fondu v rámci Operačného
programu Doprava. V kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bolo
najvyššie plnenie príjmov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja II. programového
obdobia a objemom 102 356,4 tis. eur tvorilo 97,8 % dosiahnutých príjmov kapitoly. V rámci
kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dosiahli príjmy z Európskeho
sociálneho fondu 88 177,2 tis. eur, z toho 70,2 % tvorili príjmy II. programového obdobia
za Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Slovenská republika prijala z Európskej únie v roku 2009 na pouţitie fondov, ktoré
sú zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, na mimorozpočtové účty Ministerstva
financií SR zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo

575 113,8

tis.

eur,

na

účty

Ministerstva

pôdohospodárstva

SR

527 545,6 tis. eur. Do príjmov platobných jednotiek bolo poukázaných 582 703,3 tis. eur,
na príjmové účty Pôdohospodárskej platobnej agentúry
527 796,0

tis.

eur.

Ďalšie

dosiahnuté

príjmy

na

(okrem štrukturálnych operácií)
úrovni

platobných

jednotiek

a Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 4 411,6 tis. eur tvoria vrátené prostriedky
od prijímateľov.

57

2.3.2. Prostriedky Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
a prostriedky štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie
Prostriedky Európskej únie, zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu, boli v roku
2009

rozpočtované

v sume

1 882 695,4

tis.

v priebehu

eur,

roka

upravené

na 1 564 438,5 tis. eur. Čerpanie výdavkov v sume 1 469 472,2 tis. eur tvorí 93,9 %
upraveného rozpočtu.
Výdavky, nevyčerpané v roku 2009, boli na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov viazané a o rovnakú sumu bol zvýšený limit čerpania výdavkov v roku
2010.
Čerpanie prostriedkov Európskej únie v roku 2009, zaradených do výdavkov
štátneho rozpočtu v tis. eur podľa fondov je uvedené v tabuľke:

Skutočnosť
2008
Poľnohospodárske
fondy spolu
Záručná sekcia
EPUZF
EPZF priame platby
EPZF trhovo
orientované výdavky
EPFRV
EF pre rybné
hospodárstvo
Štrukturálne operácie
v tom:
Štrukturálne fondy I.
programové obdobie
Štrukturálne fondy
II. programové
obdobie
Kohézny fond I.
programové obdobie
Kohézny fond II.
programové obdobie
Spolu prostriedky
EÚ, zaradené do
výdavkov ŠR

Rozpočet 2009
schválený

upravený

Skutočnosť Plnenie
Rozdiel
2009
v%
2009 - 2008

Index
2009/
2008

328 158,3

533 258,1

620 248,8

594 546,7

95,9

266 388,4

181,2

18 591,9
155 639,6

0,0
224 974,0

21 130,0
227 043,9

1 730,1
227 043,9

8,2
100,0

-16 861,8
71 404,3

9,3
145,9

6 081,1
147 845,7

33 910,0
272 558,0

43 868,2
327 741,8

37 566,0
327 741,8

85,6
100,0

31 484,9
179 896,1

617,8
221,7

0,0

1 816,1

464,9

464,9

100,0

464,9

546 534,6 1 349 437,3

944 189,7

874 925,5

92,7

328 390,9

160,1

372 727,9

0,0

146 177,2

123 871,8

84,7

-248 856,1

33,2

42 488,2

889 221,7

410 728,9

410 711,5

100,0

368 223,3

966,6

129 253,8

46 059,0

175 138,0

128 196,6

73,2

-1 057,2

99,2

2 064,7

414 156,6

212 145,6

212 145,6

100,0

874 692,9 1 882 695,4 1 564 438,5 1 469 472,2

93,9

-

210 080,9 10 274,9

594 779,3

168,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Medziročný nárast čerpania prostriedkov Európskej únie o 68 % súvisí najmä
s rýchlejšou implementáciou operačných programov, financovaných zo štrukturálnych fondov
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a tieţ z Kohézneho fondu v rámci II. programového obdobia. Naopak, najvýraznejšie zníţenie
o 248 856,1 tis. eur je zaznamenané v čerpaní zo štrukturálnych fondov I. programového
obdobia, v rámci ktorého bolo ukončené obdobie oprávnenosti výdavkov pre konečných
prijímateľov 30. júna 2009. Čerpanie výdavkov na úrovni 84,7 % upraveného rozpočtu súvisí
s nedočerpaním zostatku rozpočtovaných výdavkov niektorých programových dokumentov
z dôvodu dosiahnutia čerpania voči EK na úrovni 100 % záväzkov na program. Pokles
čerpania výdavkov o 1 057,2 tis. eur je vykazovaný tieţ za projekty Kohézneho fondu
I. programového obdobia a súvisí s postupným ukončovaním realizácie projektov v sektore
ţivotného prostredia. Z rovnakého dôvodu neboli dočerpané rozpočtované výdavky
na projekty Kohézneho fondu I. programového obdobia v sektore dopravy.
Čerpanie

výdavkov

zo

záručnej

sekcie

Európskeho

poľnohospodárskeho

usmerňovacieho a záručného fondu na úrovni 8,2 % upraveného rozpočtu v roku 2009 súvisí
s ukončením financovania projektov Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006. Nevyčerpaný
zostatok rozpočtovaných výdavkov nebol v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy viazaný na pouţitie do ďalšieho roka.
Dofinancovanie vybraných opatrení pokračuje uţ v rámci Programu rozvoja vidieka
2007 – 2013.
Financovanie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške
327 741,8 tis. eur tvorilo najvyšší objem čerpania prostriedkov Európskej únie
z poľnohospodárskych fondov. Pouţitie bolo smerované najmä na priame podpory
na znevýhodnené horské oblasti a znevýhodnené oblasti iné spolu vo výške 102 487,2 tis. eur.
Prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu boli pouţité najmä na platby
na SAPS – Jednotnú platbu na plochu, tieţ na osobitnú platbu na cukor, prechodnú platbu
na rajčiaky, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu a platbu na pestovanie energetických plodín.
Trhovo orientované výdavky boli čerpané v objeme 37 566,0 tis. eur.
Z hľadiska rozpočtových kapitol boli prostriedky Európskej únie, zaradené
do výdavkov štátneho rozpočtu realizované v roku 2009 v tis. eur nasledovne:
Rozpočet 2009
Skutočnosť Plnenie v
2009
schválený
upravený
%
0,0
5,4
5,4
100,0
0,0
3 049,9
3 049,9
100,0
0,0
4,7
4,7
100,0
0,0
28,9
28,9
100,0
0,0
2,6
2,6
100,0

Kapitoly
Kancelária národnej rady SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
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Ministerstvo financií SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Protimonopolný úrad SR
Všeobecná pokladničná správa
SAV
Spolu prostriedky EÚ, zaradené do výdavkov ŠR

119 839,9
2 743,0
2 743,0
167 627,2
140 587,4
140 587,5
216 273,4
98 260,9
98 260,5
32 842,0
15 837,9
15 837,9
120 387,4
118 057,0
117 700,5
136 802,1
75 033,5
75 023,2
533 258,1
643 885,8
596 901,4
128 355,6
124 184,2
124 180,1
427 309,7
337 776,3
290 166,9
0,0
2 736,2
2 736,1
0,0
69,6
69,6
0,0
4,7
4,0
0,0
771,0
771,0
0,0
1 399,5
1 398,8
1 882 695,4 1 564 438,5 1 469 472,0

100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
92,7
100,0
85,9
100,0
100,0
85,1
100,0
99,9
93,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Z celkového objemu výdavkov na štrukturálne operácie 874 925,5 tis. eur bolo
najvyššie čerpanie prostriedkov Európskej únie v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, v kapitole Ministerstva ţivotného prostredia SR a v kapitole
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za Kohézny fond a Európsky fond
regionálneho rozvoja. Z Európskeho sociálneho fondu bolo najvyššie čerpanie v kapitolách
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva SR. Nedočerpanie
výdavkov do úrovne 100 % upraveného rozpočtu súvisí najmä s ukončením finančnej
realizácie niektorých programových dokumentov I. programového obdobia.
Prostriedky Európskej únie boli z rozpočtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
a platobných jednotiek rezortov, realizujúcich programy štrukturálnych operácií, poskytované
prijímateľom platbou na účet alebo rozpočtovým opatrením, kedy sa čerpanie výdavkov
premietlo v príslušných rozpočtových kapitolách prijímateľov. Čerpanie prostriedkov
Európskej únie v ostatných kapitolách, ktoré nie sú riadiacimi orgánmi pre ţiadny
programový dokument, súvisí s realizáciou projektov prijímateľov, štátnych rozpočtových
organizácií, financovaných najmä z Európskeho sociálneho fondu.
K prostriedkom Európskej únie boli rozpočtované prostriedky štátneho rozpočtu,
určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie
v objeme 497 775,0 tis. eur. Rozpočtovými opatreniami boli v priebehu roka upravené
na 445 107,6 tis. eur.
Čerpanie výdavkov na spolufinancovanie vo výške 432 651,4 tis. eur bolo
realizované pomerne podľa finančných plánov projektov. Predstavuje čerpanie výdavkov
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platobných jednotiek, poskytujúcich príspevky prijímateľom a čerpanie na úrovni
prijímateľov, štátnych rozpočtových organizácií, ktorí v roku 2009 refundovali svoje
predchádzajúce výdavky na projekty, alebo čerpali prostriedky z poskytnutej zálohovej
platby/predfinancovania.
Prostriedky štátneho rozpočtu, určené na financovanie spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie boli v roku 2009 čerpané v tis. eur podľa fondov
nasledovne:
Rozpočet 2009
Skutočnosť
Skutočnosť Plnenie
2008
2009
v%
schválený upravený
Poľnohospodárske fondy
spolu
Záručná sekcia EPUZF
EPZF priame platby
EPZF trhovo orientované
výdavky
EPFRV
EF pre rybné
hospodárstvo
Štrukturálne operácie v
tom:
Štrukturálne fondy I.
programové obdobie
Štrukturálne fondy II.
programové obdobie
Kohézny fond I.
programové obdobie
Kohézny fond II.
programové obdobie
Spolu spolufinancovanie
k prostriedkom EÚ,
zaradeným do výdavkov
ŠR

Rozdiel
2009 2008

Index
2009/
2008

264 562,1 251 342,1 247 793,8
10 505,9
0,0
8 257,8

239 996,7
484,8

96,9 -24 565,4
5,9 -10 021,1

90,7
4,6

214 761,3 169 528,3 137 056,7

137 056,7

100,0 -77 704,6

63,8

2 189,4
100 100,9

100,0
100,0

1 160,4
61 835,0

164,9

164,9

100,0

164,9

134 402,2 246 432,9 197 313,8

192 654,7

97,6

58 252,5

143,3
46,5

1 029,0
38 265,9
0,0

108 318,4

1 048,1
2 189,4
80 057,3 100 125,0
708,4

212,8
261,6
-

0,0

52 679,3

50 363,6

95,6 -57 954,8

7 475,3 167 250,1

74 423,0

72 079,6

96,9

64 604,3

964,2
184,3

18 243,4

6 096,3

33 623,1

33 623,1

100,0

15 379,7

365,1

73 086,5

36 588,4

36 588,4

100,0

36 223,3 10 021,5

398 964,3 497 775,0 445 107,6

432 651,4

97,2

33 687,1

108,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Podľa rozpočtových kapitol sa premietlo čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie v roku 2009 v tis. eur:
Kapitoly
Kancelária národnej rady SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR

Rozpočet 2009
schválený
upravený
0,0
5,4
0,0
554,3
0,0
1,6
0,0
28,9
0,0
0,9
21 148,2
574,2
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Skutočnosť Plnenie
2009
v%
5,4
100,0
554,3
100,0
1,6
100,0
28,9
100,0
0,9
100,0
574,2
100,0

Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a region. rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekom. SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Protimonopolný úrad SR
Všeobecná pokladničná správa
SAV
Spolu spolufinancovanie k prostriedkom
EÚ, zaradeným do výdavkov ŠR

30 835,7
38 165,9
5 795,7
21 244,8
24 141,6
251 342,1
23 287,0
75 407,6
0,0
0,0
0,0
6 406,4
0,0

30 303,0
17 103,2
2 745,5
32 514,6
20 967,4
250 311,8
18 239,8
68 129,9
897,0
69,6
4,7
2 340,6
315,2

30 303,0
17 103,1
2 745,5
32 169,8
20 964,0
241 036,7
18 238,3
67 639,3
897,0
69,6
4,0
0,9
314,9

100,0
100,0
100,0
98,9
100,0
96,3
100,0
99,3
100,0
100,0
85,1
99,9

497 775,0

445 107,6

432 651,4

97,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Pouţitie disponibilného rozpočtu prostriedkov Európskej únie a prostriedkov
štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z úrovne platobných jednotiek a Pôdohospodárskej
platobnej agentúry v roku 2009 pre prijímateľov buď platbou na účet alebo formou
rozpočtového opatrenia v tis. eur bolo nasledovné:

Kapitoly

Poskytnuté prijímateľom Poskytnuté prijímateľom - I. programové obdobie
II. programové obdobie
2004 - 2006
2007 - 2013
EÚ

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR
Spolu poskytnuté z úrovne
platobných jednotiek z prostriedkov
EÚ a spolufinancovania v roku 2009

ŠR

EÚ

ŠR

Poskytnuté prijímateľom I. a II. programové
obdobie spolu
EÚ

ŠR

0,0
99 967,2
6 108,4
0,0

0,0
23 378,7
2 413,6
0,0

6 481,9
41 954,0
94 036,7
15 837,6

1 655,9
6 486,1
15 040,6
2 745,2

6 481,9
141 921,3
100 145,0
15 837,6

1 655,9
29 864,8
17 454,2
2 745,2

52 866,4

21 548,3

73 101,4

12 580,2

125 967,8

34 128,4

19 952,2
4 067,2

11 618,0
1 520,9

55 336,3
592 865,4

9 394,0
239 636,8

75 288,6
596 932,6

21 011,9
241 157,7

11 527,7

4 071,1

118 365,7

15 265,0

129 893,4

19 336,1

60 408,5

19 815,4

230 896,0

48 006,2

291 304,4

67 821,7

254 897,6

84 366,0

1 228 875,0

350 810,0

1 483 772,6

435 175,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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2.3.3. Príjmy z rozpočtu Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné
prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných
zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
Príjmy z rozpočtu Európskej únie, nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu, a iné
prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi boli v štátnom rozpočte na rok 2009 odhadované
na úrovni 178 801,3 tis. eur, dosiahnuté boli vo výške 9 161,5 tis. eur.
Rozdiel

v plnení

príjmov

oproti

odhadovaným

grantom

súvisí

najmä

s rozpočtovaním na základe odhadovaných záväzkov, pričom plnenie skutočne dosiahnutých
príjmov je vykázané vo väzbe na plnenie ukazovateľov štátneho rozpočtu iba u prijímateľov,
štátnych rozpočtových organizácií. S vykazovaním príjmov len na úrovni plnenia príjmov
z grantov - iných zdrojov zo zahraničia - súvisí tieţ medziročné zníţenie vykazovaných
príjmov.
Plnenie príjmov podľa fondov v roku 2009 v tis. eur je nasledovné:
Skutočnosť
2008
Predvstupové fondy ISPA/KF
Vnútorné politiky EÚ*
Programy európskej
územnej spolupráce II.
programového obdobia
Spolu príjmy z rozpočtu
EÚ nezaradené do
príjmov ŠR
Finančný mechanizmus
EHP
Nórsky finančný
mechanizmus
Švajčiarsky finančný
mechanizmus
Spolu ostatné príjmy,
nezaradené do príjmov
štátneho rozpočtu
Spolu príjmy
nezaradené do príjmov
ŠR

Rozpočet 2009

Skutočnosť Plnenie
2009
v%
upravený

schválený

Rozdiel
2009 2008

Index
2009/
2008

19 464,9

6 749,0

-

0,0

-

-19 464,9

0,0

10 685,1

120 829,0

-

9 159,3

-

-1 525,8

85,7

29,9

24 320,0

-

0,0

-

-29,9

0,0

30 179,9

151 898,0

-

9 159,3

-

-21 020,6

30,3

255,6

10 000,0

-

2,2

-

-253,4

0,9

285,5

12 000,0

-

0,0

-

-285,5

0,0

0,0

4 903,3

-

0,0

-

0,0

541,1

26 903,3

-

2,2

-

-538,9

0,4

30 721,0

178 801,3

-

9 161,5

-

-21 559,5

29,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR
*Prijímatelia sú aj v súkromnom sektore, čo sa neprejaví vo vykazovaní plnenia príjmov štátneho rozpočtu.

63

-

V rozpočtových kapitolách sa prejavil príjem prostriedkov, nezaradených do príjmov
štátneho rozpočtu v roku 2009 v tis. eur:

Skutočnosť
2009

Kapitoly
Úrad vlády SR
Generálna prokuratúra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Štatistický úrad SR
Úrad jadrového dozoru SR
SAV
Spolu

137,2
98,3
18,0
4 589,0
947.0
6,0
216,7
402,5
97,3
33,9
1 021.6
88, 0
1 506,0
9 161.5

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Najvyšší objem prijatých grantov je dosiahnutý v kapitole Ministerstva vnútra SR
v sume 4 589,0 tis. eur, z toho 47,5 % tvoria príjmy z realizácie projektov riadenia migrácie
a ochrany hraníc. Na realizáciu programu Solidarita a riadenie migračných tokov boli prijaté
na mimorozpočtové účty Ministerstva vnútra SR prostriedky z rozpočtu Európskej únie
vo výške 3 056,9 tis. eur, v tom z Európskeho fondu pre utečencov II. a III. programový rok
v sume 1 344,1 tis. eur, z Fondu pre vonkajšie hranice 560,4 tis. eur, z Európskeho fondu
pre integráciu príslušníkov tretích krajín 303,2 tis. eur a z Európskeho fondu pre návrat
849,2 tis. eur.
Ďalšie príjmy z rozpočtu Európskej únie, nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu,
predstavovali v roku 2009 prijaté granty pri realizácii projektov v rámci vnútorných opatrení,
napr. v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, vzdelávania a sociálnych vecí, kultúry a médií.
Príspevky Európska komisia poskytuje priamo prijímateľom z verejného alebo súkromného
sektora na základe projektov, ktoré schvaľuje. Reálny príjem Slovenskej republiky
pre prijímateľov z verejného aj súkromného sektora z vnútorných opatrení za rok 2009,
odhadovaný na úrovni 120 829,0 tis. eur bude moţné stanoviť po zverejnení Správy
Európskej komisie o alokácii výdavkov rozpočtu Európskej únie v septembri 2010.
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Na odstavenie bloku „JE Bohunice V1“ boli z Medzinárodného fondu na podporu
odstavenia Bohuníc na Slovensku (BIDSF) v roku 2009 prijaté prostriedky pre Slovenskú
inovačnú a energetickú agentúru v objeme 238,5 tis. eur, pre organizácie so 100 % účasťou
štátu bolo prijatých 13 000,6 tis. eur a pre súkromný sektor bolo pouţitých 7 556,6 tis. eur.
Realizácia ďalších programov, ktoré predstavujú pre Slovenskú republiku príjmy
z rozpočtu Európskej únie alebo od donorov, prebieha mimorozpočtovým tokom.
Z predvstupových fondov na financovanie projektov ISPA/KF boli v roku 2009
prijaté príjmy na mimorozpočtové účty platobného orgánu vo výške 14 644,8 tis. eur,
platobným

jednotkám

v rezorte

Ministerstva

dopravy,

pôšt

a telekomunikácií

SR

a Ministerstva ţivotného prostredia SR bolo poukázané 19 022,8 tis. eur.
Na realizáciu projektov Prechodného fondu prijala Slovenská republika v roku 2009
515,6 tis. eur.
V roku 2009 Slovenská republika prijala v rámci programov Európskej územnej
spolupráce II. programového obdobia na financovanie Operačného programu INTERACT II
z Európskej únie prostriedky v sume 2 101,8 tis. eur, príspevky členských krajín boli prijaté
v sume

1 144,4 tis. eur. Príjem z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu

Operačného program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013 dosiahol 3 709,6 tis. eur.
Na základe medzinárodných zmlúv Slovenská republika v roku 2009 prijala
4 121,4 tis. eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a
4 559,5

tis.

eur

z Nórskeho

finančného

mechanizmu.

Prostriedky

boli

prijaté

na mimorozpočtové účty platobného orgánu Ministerstva financií SR. Na mimorozpočtové
účty konečných prijímateľov a sprostredkovateľov boli v roku 2009 poukázané prostriedky
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného
mechanizmu v sume 4 766,3 tis. eur.
Pri Švajčiarskom finančnom mechanizme nebol v roku 2009 zaznamenaný príjem
prostriedkov od donora vzhľadom na prebiehajúci proces 1. etapy implementácie a nábeh
čerpania na úrovni konečných prijímateľov a sprostredkovateľov.
Slovenskej republike boli v roku 2009 v rámci finančnej obálky poskytnuté
prostriedky z rozpočtu Európskej únie na úhradu ţiadostí o preplatenie cestovných výdavkov,
súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadnutiach výborov a pracovných
skupín Rady Európskej únie vo výške 1 121,2 tis. eur. Finančné prostriedky na finančnú
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obálku, vrátane zdrojov z predchádzajúcich rokov, boli z mimorozpočtového účtu
Ministerstva financií SR pouţité vo výške 869,4 tis. eur na preplatenie oprávnených výdavkov
zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy a iných inštitúcií.
2.3.4. Výdavky na pouţitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie nezaradených
do výdavkov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou
a inými štátmi
Výdavky na pouţitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, nezaradené do príjmov
štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia, poskytnuté Slovenskej republike na základe
medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi boli v štátnom rozpočte
na rok 2009 odhadované na úrovni odhadovaných príjmov vo výške 178 801,3 tis. eur.
Z kapitoly Ministerstva vnútra SR boli pouţité z Európskeho fondu pre utečencov
II. programový rok prostriedky v sume 21,8 tis. eur. V rámci projektov všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov bolo poskytnuté z Európskeho fondu
pre utečencov III 788,9 tis. eur na individuálne projekty, z Fondu pre vonkajšie hranice
699,9 tis. eur na individuálne projekty a národné projekty, z Európskeho fondu pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín bolo poskytnuté 482,4 tis. eur, z Európskeho fondu
pre návrat bolo poskytnuté 317,7 tis. eur.
Z prostriedkov ISPA/KF platobné jednotky vyplatili priamo dodávateľom
11 629,6 tis. eur. Z prostriedkov Prechodného fondu bolo poskytnuté konečným prijímateľom
a dodávateľom 2 043,5 tis. eur.
Prijímateľom bolo v roku 2009 z mimorozpočtových účtov certifikačného orgánu
poukázaných z prostriedkov Európskej únie na financovanie Operačného programu
INTERACT II 2 655,9 tis. eur. Vedúcim partnerom bolo v roku 2009 na realizáciu
Operačného program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013 poukázané 558,4 tis. eur, z toho pre partnerov na území Slovenskej republiky
419,0 tis. eur.
Konečným

prijímateľom/sprostredkovateľom

boli

v roku

2009

poukázané

prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v objeme
7 042,1 tis. eur, z Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v objeme

9 417,3 tis. eur.

Z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu bolo uhradené konečným prijímateľom
36,3 tis. eur.
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Prostriedky, predplatené konečným prijímateľom/sprostredkovateľom v rámci
EHP/NFM, sú priebeţne refundované zo strany Úradu pre finančné mechanizmy a následne
sa vyuţívajú na financovanie projektov EHP/NFM z mimorozpočtového účtu Ministerstva
financií SR. Prostriedky zo zdrojov VPS, vyuţívané na predfinancovanie EHP a NFM budú
po ukončení doby oprávnenosti výdavkov prevedené do príjmov štátneho rozpočtu
pri uzatváraní programov.
Výdavky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prostriedkov Európskej únie
nezaradených do výdavkov štátneho rozpočtu a iných prostriedkov, poskytnutých Slovenskej
republike na základe medzinárodných zmlúv boli v roku 2009 rozpočtované primerane
k odhadovanému plneniu príjmov z grantov v objeme 9 855,7 tis. eur, rozpočtovým opatrením
zníţené na 8 250,2 tis. eur. Čerpané boli vo výške 8 477,6 tis. eur. Čerpanie podľa fondov je
nasledovné (v tis. eur):

Skutočnosť
2008
Predvstupové fondy ISPA/KF
Vnútorné politiky EÚ* v tom:
Vnútorné opatrenia (LIFE+)
Prechodný fond
Programy európskej územnej
spolupráce II. programového
obdobia
Spolu výdavky ŠR na
pouţitie prostriedkov EÚ
Finančný mechanizmus EHP
Nórsky finančný
mechanizmus
Švajčiarsky finančný
mechanizmus
Spolu výdavky ŠR na
pouţitie prostriedkov EÚ a
iných prostriedkov na
základe medzinárodných
zmlúv

Rozpočet 2009
schválený upravený

Skutočnosť Plnenie
2009
v%

Rozdiel
2009 2008

Index
2009/
2008

8 889,3

1 651,2

1 655,7

741,3

44,8

-8 148,0

8,3

919,5
99,6
819,9

54,0
0,0
54,0

1 187,3
918,9
268,4

2 216,5
2 184,9
31,6

186,7
237,8
11,8

1 297,0
2 085,3
-788,3

241,1
2 193,7
3,9

106,2

3 403,4

659,7

772,3

117,1

666,1

727,2

9 915,0

5 108,6

3 502,7

3 730,1

106,5

-6 184,9

37,6

1 331,1

1 765,0

1 765,4

1 765,4

100,0

434,3

132,6

1 736,0

2 1180,0

2 118,0

2 118,0

100,0

382,0

122,0

1 095,4

864,1

864,1

864,1

100,0

-231,3

78,9

14 077,5

9 855,7

8 250,2

8 477,6

102,8

-5 599,9

60,2

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie boli pouţité pomerne k čerpaniu
prostriedkov, poskytnutých vo forme grantov.
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2.4. Schodok štátneho rozpočtu a jeho financovanie v roku 2009
Zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 boli celkové príjmy
štátneho rozpočtu rozpočtované sumou 13 115 868,7 tis. eur, celkové výdavky sumou
14 125 290,7 tis. eur a schodok štátneho rozpočtu sa určil sumou 1 009 422,0 tis. eur.
Schválením zákona č. 448/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2009, došlo k úprave rozpočtovaných celkových príjmov a schodku
štátneho rozpočtu. Celkové príjmy štátneho rozpočtu boli uvedeným zákonom upravené
na hodnotu 10 971 204,0 tis. eur a schodok štátneho rozpočtu na hodnotu 3 154 086,7 tis. eur.
Skutočne dosiahnuté príjmy ku koncu roka 2009 boli v hodnote 10 540 795,6 tis. eur, celkové
výdavky boli v hodnote 13 332 046,6 tis. eur a schodok štátneho rozpočtu k 31.12.2009
dosiahol hodnotu 2 791 251,0 tis. eur. V porovnaní s rokom 2008, kedy ku koncu roka bol
vykázaný deficit v hodnote 704 167,0 tis. eur, došlo k medziročnému zvýšeniu schodku
štátneho rozpočtu o 2 087 084,0 tis. eur. Vývoj denného stavu štátneho rozpočtu v roku 2009
je uvedený v nasledujúcom grafe (v mil. eur).
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V zmysle § 5 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým
sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa na financovanie preklenutia dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami
štátneho rozpočtu v priebehu príslušného rozpočtového roka vykonávajú finančné operácie
na domácom finančnom trhu a na zahraničných finančných trhoch prijímaním úverov,
vydávaním štátnych cenných papierov a inými činnosťami súvisiacimi s financovaním
schodku štátneho rozpočtu. V prípade prebytkového stavu štátneho rozpočtu Agentúra
pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej ARDAL) v mene Ministerstva financií SR zhodnocovala
finančné zdroje na finančnom trhu v súlade so schválenými kreditnými limitmi pre banky
a krajiny. V prípade deficitného štátneho rozpočtu ARDAL v mene Ministerstva financií SR
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zabezpečovala krytie finančnými zdrojmi získanými z emisií štátnych cenných papierov,
zdrojmi získanými z čerpaní vládnych úverov, voľnými finančnými zdrojmi Štátnej
pokladnice alebo zdrojmi získanými z krátkodobých medzibankových pôţičiek.
Za účelom zabezpečenia likvidity štátneho rozpočtu ARDAL v priebehu roka
uzatvorila krátkodobé medzibankové úvery v domácej mene EUR (refinančné obchody)
s komerčnými bankami a krajinami za priemernú úrokovú sadzbu 0,48 % p. a. Úroková
sadzba za prijaté finančné zdroje zo Štátnej pokladnice bola vo výške 0,99 % p. a. Za účelom
zhodnocovania likvidity ARDAL v priebehu roka uzatvorila krátkodobé medzibankové
depozitá (uloţená voľná likvidita) za priemernú úrokovú sadzbu 1,02 % p. a. K 31. 12. 2009
malo Ministerstvo financií SR prostredníctvom ARDAL uloţených na medzibankovom trhu
celkovo 812 950,0 tis. eur. Úroky zo zhodnocovania voľnej likvidity na medzibankovom
trhu, ktoré boli odvedené do príjmov štátneho rozpočtu, predstavovali sumu 15 276,0 tis. eur.
Porovnanie vývoja denných stavov štátneho rozpočtu za roky 2008 a 2009 znázorňuje
nasledujúci graf:
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V roku 2009 boli na domácom kapitálovom trhu otvorené dve nové emisie štátnych
pokladničných poukáţok (ďalej ŠPP), januárová emisia so splatnosťou 364 dní v nominálnej
hodnote 1 500 000,0 tis. eur a júlová emisia so splatnosťou taktieţ 364 dní v menovitej
hodnote 2 000 000,0 tis. eur. Celkovo počas roka boli „ţivé“ 3 emisie ŠPP, ktoré boli
ponúkané v aukciách holandským spôsobom. Zámerom emitenta bolo ponúknuť investorom
moţnosť investovať do kratších finančných nástrojov, keďţe záujem investora sa na začiatku
roka presunul skôr ku kratším splatnostiam. Dopyt po ŠPP bol taktieţ umocnený presunom
investícií dôchodkových správcovských spoločností do týchto nástrojov z dôvodu novelizácie
zákona o dôchodkovom sporení a preceňovaní ich portfólia investícií.
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ISIN
SK6120000014
SK6120000022
SK6120000030
SPOLU

Dátum
Dátum
emisie
splatnosti
15.10.2008 14.10.2009
14.1.2009 13.1.2010
15.7.2009 14.7.2010

Splatnosť
v dňoch
364
364
364

Menovitá hodnota
v tis. eur
1 500 000,0
1 500 000,0
2 000 000,0
5 000 000,0

Zdroj: ARDAL

V priebehu roka 2009 bolo uskutočnených 8 aukcií ŠPP všetkých troch „ţivých“
emisií ŠPP. Prostredníctvom aukcií boli predané ŠPP v celkovej nominálnej hodnote
1 258 600,0 tis. eur, pri celkovom dopyte pribliţne 7 106 400,0 tis. eur. ŠPP boli predané
prostredníctvom aukcií s efektívnou úrokovou sadzbou 1,913 % p. a. Tieto ŠPP boli prijaté na
obchodovanie na Burzu cenných papierov v Bratislave a spĺňali všetky podmienky
akceptovateľnosti aktív pre finančné operácie s Európskou centrálnou bankou.
Uskutočnené aukcie ŠPP

Dátum
aukcie

ISIN
SK6120000022
SK6120000014
SK6120000022
SK6120000014
SK6120000022
SK6120000030
SK6120000030
SK6120000030
SPOLU

Dátum
vydania

Dátum Splatnosť
splatnosti v dňoch

12.1.2009 14.1.2009 13.1.2010
26.1.2009 28.1.2009 14.10.2009
9.2.2009 11.2.2009 13.1.2010
4.5.2009
6.5.2009 14.10.2009
18.5.2009 20.5.2009 13.1.2010
13.7.2009 15.7.2009 14.7.2010
23.11.2009 25.11.2009 14.7.2010
7.12.2009 9.12.2009 14.7.2010

364
259
336
161
238
364
231
217

Menovitá
hodnota
v tis. eur
404 000,0
59 000,0
126 400,0
259 000,0
49 500,0
109 500,0
173 700,0
77 500,0
1 258 600,0

Zdroj: ARDAL

Dňa 10. 12. 2008 Ministerstvo financií SR schválilo harmonogram aukcií štátnych
cenných papierov na rok 2009. Jednotlivé aukcie štátnych dlhopisov boli uskutočnené
v súlade s týmto harmonogramom. Výsledky aukcií podľa jednotlivých emisií na domácom
kapitálovom trhu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Emisia
10 ročný fix. (ŠD 208)
20 ročný fix. (ŠD 206)
3 ročný ZEROBOND
(ŠD 209)
4 ročný fix. (ŠD 211)
6 ročný float (ŠD 210)

Dátum
splatnosti

Kupón.
v % p. a

Akceptované výnosy do splatnosti
(%p. a.)
Akcept. minimálny maximálny priemerný
561 973,9
4,494
4,719
4,665
333 998,0
4,632
4,959
4,954

Dopyt (tis. eur)

04.04.2017
10.05.2026

4,2
4,5

Celkový
1 753 815,0
798 381,9

01.04.2011
04.03.2013
21.01.2015

0,0
3,5
-

2 448 986,0 902 123,0
2 717 100,0 1 450 000,0
4 616 800,0 960 100,0

Zdroj: ARDAL
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2,361
3,525
-

2,550
3,822
-

2,489
3,726
-

K otvoreným líniám domácich štátnych dlhopisov pribudli v roku 2009 dve nové
emisie, a to 6 ročný dlhopis s pohyblivým kupónom a 4 ročný dlhopis s fixným kupónom.
Počas celého roka 2009 bolo na domácom kapitálovom trhu uskutočnených 24 aukcií štátnych
dlhopisov. Celkovo boli vydané štátne dlhopisy v nominálnej hodnote 4 208 194,9 tis. eur.
Celkový dopyt v aukciách štátnych dlhopisov za hodnotený rok dosiahol hodnotu
12 335 082,9 tis. eur. Priemerná úroková sadzba váţená menovitou hodnotou dosiahnutá
pri aukciách uskutočnených v roku 2009 na domácom trhu bola 3,47 % p. a. (za rok 2008 bola
úroková sadzba 4,65 % p. a.).
Z aukcií domácich štátnych dlhopisov uskutočnených v roku 2009 bola do príjmov
štátneho rozpočtu odvedená prémia v hodnote 4 349,9 tis. eur. Do štátneho rozpočtu bol ďalej
odvedený prijatý alikvotný úrokový výnos v hodnote 37 573,2 tis. eur, čo spolu predstavuje
príjem štátneho rozpočtu v sume 41 923,1 tis. eur. Pre porovnanie, v roku 2008 bol celkový
príjem z prémií a prijatého alikvotného úrokového výnosu v hodnote 33 685,0 tis. eur.
Vzhľadom na rozhodnutie o neuskutočnení emisie dlhopisu na zahraničnom
kapitálovom trhu v roku 2008, ktoré bolo prijaté najmä z dôvodu krízy na finančných trhoch,
bol v roku 2009 v súlade so „Stratégiou riadenia štátneho dlhu na roky 2007 aţ 2010“ vydaný
nový slovenský Eurobond. Prezentačná emisia v hlavných európskych finančných centrách Londýne, Paríţi a Frankfurte sa uskutočnila od 11. mája do 13. mája 2009 a bola investormi
a bankami hodnotená ako veľmi úspešná.
Slovenská republika úspešne upísala na európskom dlhopisovom trhu 5 ročný
dlhopis so splatnosťou predĺţenou do roku 2015, v celkovej hodnote 2 000 000,0 tis. eur.
Marţa oproti referenčným dlhopisom Nemecka dosiahla úroveň 1,898 % p. a. a ročná
úroková sadzba kupónu bola stanovená na hodnotu 4,375 % p. a. V porovnaní s európskou
referenčnou sadzbou bola dosiahnutá marţa 1,7 % p. a., čo pri celkových výdavkoch je o 0,25
% ročne lepšie ako Eurodlhopis Českej republiky, ktorý bol vydaný o dva týţdne skôr
s mierne kratšou splatnosťou. Celkový výnos pre investorov na ročnej báze dosiahol úroveň
pribliţne 4,5 % p. a. Úspech emisie tieţ potvrdil aj stabilné obchodovanie na sekundárnom
trhu na úrovni pribliţne 1,6 % p. a. nad referenčnou úrokovou sadzbou.
Výborne diverzifikovanú distribúciu dokazovala geografická a investorská alokácia.
Najväčší záujem o dlhopisy bol tradične z nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko),
ktorí upísali spolu 40 % emisie, z Francúzska a Veľkej Británie s podielmi 20 % a 13 %.
Emisia bola atraktívna najmä pre banky (43 %) a investičné fondy (40 %). Transakcia sa stala
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najväčšou slovenskou finančnou operáciou na európskom dlhopisovom trhu v histórii
a s výnimkou privatizácie majetku SR, aj najväčšou finančnou operáciou vôbec. Išlo o prvú
benchmarkovú emisiu Slovenska po vstupe do eurozóny. Úspešnosť emisie výrazne podporil
dobrý rating Slovenskej republiky a najmä celkový ekonomický pokrok Slovenska
v uplynulých desiatich rokoch.
Celkovo boli vydané štátne dlhopisy, vrátane zahraničnej emisie, v menovitej
hodnote 6 208 195,7 tis. eur. V roku 2009 sa tak z emisií štátnych cenných papierov
(ŠD a ŠPP) získalo celkovo 7 466 795,7 tis. eur. Celkový dopyt v aukciách štátnych cenných
papierov za hodnotený rok dosiahol rekordnú hodnotu 22 240 674,0 tis. eur.
K 31.12.2009 bola priemerná úroková sadzba portfólia nesplatených štátnych
dlhopisov váţená hodnotou 4,04 % p. a. V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu
relatívnych nákladov o pribliţne 0,5 % p. a. (k 31.12.2008 bola priemerná úroková sadzba
portfólia nesplatených štátnych dlhopisov 4,501 % p. a.)
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3. Hospodárenie s rozpočtovými rezervami
Podľa § 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 zníţenia rozpočtovaných príjmov vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy.
Zákonom č. 448 zo dňa 27. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 596/2008 o štátnom rozpočte na rok 2009 schválila výšku zákonných rezerv nasledovne
(v tis eur):
Rezerva vlády SR
Rezerva predsedu vlády SR
Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ
Zákonné rezervy spolu

11 617,9
4 979,1
57 960,8
74 557,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR

3.1. Čerpanie prostriedkov rezervy vlády Slovenskej republiky
Rezerva vlády SR bola na rok 2009 rozpočtovaná sumou 11 617,9 tis. eur.
O jej pouţití v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
rozhoduje vláda na návrh ministra financií. Z rezervy vlády SR sa v roku 2009 poskytlo, resp.
vláda SR rozhodla o pouţití prostriedkov (v eur):
Finančné prostriedky
uvoľnené
rozpočtovými
opatreniami a
platobnými
poukazmi
1. MH SR - na zabezpečenie právnych sluţieb týkajúcich sa spätného
odkúpenia 49 % akcií spoločnosti Transpetrol a.s.
(uzn. vl. SR č. 305 z 22. 04. 2009)
- riešené rozpočtovým opatrením
2. MH SR - na odškodnenie pozostalých po obetiach banského nešťastia
vo Východnej šachte Bane Handlová v Hornonitrianskych baniach
Prievidza, a.s.
(uzn. vl. SR č. 533 zo 14. 08. 2009)
- riešené rozpočtovým opatrením
3. Obce a mestá - uvoľnenie finančných prostriedkov v nadväznosti na
analýzu soc.-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník, Sabinov
a Stropkov a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
(uzn. vl. SR č. 585 z 26. 08. 2009)
- riešené platobným poukazom
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398 400

1 386 000

2 987 453

(vrátenie nevyčerpaných prostriedkov v sume 39,28 eur - Obec Krivé,
Kruţlov, okres Bardejov)
4. Organizácie, mestá, samosprávne kraje - uvoľnenie finančných
prostriedkov v nadväznosti na návrh na podporu rozvoja turizmu
v Prešovskom samosprávnom kraji a jeho dopadu na zamestnanosť,
konkurencieschopnosť a rast celého regiónu a návrh na podporu
klastrov cestovného ruchu v Ţilinskom samosprávnom kraji

-39

4 395 000

(uzn. vl. SR č. 829 z 25. 11. 2009)
- riešené platobným poukazom

Spolu

9 166 814

3.2. Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky
Rezerva predsedu vlády SR sa v súlade s § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočtuje a vykazuje v rozpočtovej kapitole
Úradu vlády SR. O pouţití prostriedkov rozhoduje predseda vlády. Tieto prostriedky boli
v roku 2009 pouţité na nasledovné účely:
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Por
čís.

Ţiadateľ

Účel pouţitia
pre Súkromné gymnázium v Kremnici s vyučovaním rómskeho jazyka s
osemročnou formou štúdia na zabezpečenie prevádzky školy a školského
internátu
na Majstrovstvá sveta juniorov v skoku na lyţiach

1.

eMKLub Kremnica, 971 01 Kremnica

2.

Slovenská lyţiarska asociácia

3.

Slovenská triatlonová únia

4.

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

5.

12.

Obec Cigeľ, 971 01 Prievidza
Domovina, n. o. Ţehra - časť Hodkovce, 053 61
na rekonštrukciu Domova sociálnych sluţieb
Spišské Vlachy
Obec Nedašovce, 956 35
na zakúpenie montáţ mraziaceho boxu s príslušenstvom do Domu smútku
na zakúpenie interiérového vybavenia - stoly a stoličky do spoločenskej
Obec Rybany, 956 36
sály a čiastočne aj na výmenu okien a dverí
Obec Golianovo, 951 08
na zakúpenie nábytku do novopostavenej materskej školy
na III. Majstrovstvá Strednej Európy a Majstrovstvá Slovenska v
Obec Donovaly, 976 39
pretekoch psích záprahov
na náklady spojené s rekonštrukciou dobových bojov pri príleţitosti 64.
výročia oslobodenia mesta Bratislavy a prezentácia dobovej techniky,
zbraní a uniforiem Červenej armády ako aj nemeckej armády Klub vojenskej histórie CARPATHIA, Malacky
nevyhnutné náklady spojené so zabezpečením streliva do historických
zbraní a prenájom, prepravu a pohonné hmoty do dobovej historickej
techniky
Zdruţenie Sclerosis Multiplex Nádej, Bratislava na Vyhlásenie Národného Dňa Pacientov s diag. Sclerosis Multiplex

13.

Rímskokat. cirkev, farnosť Bratislava - Lamač

14.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brehy

15.
16.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

na Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone v roku 2009
na Projekt vydania jubilejnej publikácie k 85. narodeninám J. E. Jána
Chryzostoma kardinála Korca
na 34. ročník lyţiarsko-turistického podujatia Pochod vďaky SNP

Poukázaná
suma v eur
7 967
16 597
16 597
6 650
1 660
10 000
6 639
6 639
6 639
8 298

4 000

2 000

Šport. klub – Gymn. Ćeská, 811 09 Bratislava

na renováciu strechy a výmenu oplechovania veţe farského kostola
na renováciu strechy farského úradu (výmena krovu, strešných lát,
škridlovej krytiny a vodných ţľabov na budove)
na kondičnú prípravu šiestich atlétov na účasť na ME juniorov

10 000

Slovenský zväz bobistov, 841 01 Bratislava

na úhradu nákladov na leteckú prepravu bobistov do USA

10 000
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7 000
7 000

17.

Folk. súbor Fľajšovan, 029 57 Oravská Lesná

na nákup a zhotovenie nových krojov a hudobných nástrojov

5 000

18.

Obec Kečkovce, 090 11

na povrchovú úpravu prístupovej komunikácie na miestny cintorín

15 000

19.

Obec Dvorianky, 076 62

na rekonštrukciu sociálnych zariadení Obecného úradu a Kult. domu

6 000

20.

Pavel Dvořák, Budmerice 900 86

10 000

21.

Gemerské regionálne zdruţenie vlastníkov
neštátnych lesov, 048 01 Roţňava

22.

Eva Martinková, 976 34 Tajov

23.

Obec Zemianske Sady, 925 54

na dofinancovania vydania "Kostnickej kroniky Ulricha z Richentalu"
na náklady spojené s organizáciou 1. medzinárodnej konferencie
vlastníkov a obhospodarovateľov lesov - Lesy pre spoločnosť konanej
10.-11. marca 2009 v Košickej Belej
na FIT GALA 09 - medzinárodný pohár v Rakúsku 21.3.2009,
INTERNATIONAL FITNES MODEL CONTEST 18.4.2009,
Majstrovstvá EU v máji 2009. Náklady na súťaţe zahŕňajú Prípravu na
súťaţ, sústredenia, honoráre pre trénera a maséra, špeciálnu stravu,
doplnkovú výţivu, športové a spoločenské oblečenie, kozmetické úpravy
ako je úprava nechtov, účesov, vizáţe, ďalej sú to cestovné náklady, v
neposlednom rade výroba propagačných materiálov týkajúcich sa
reprezentácie SR vo fitnes a iné
na rekonštrukciu časti budovy MŠ na ambulanciu lekára pre dospelých

24.

Hlava roka, n. f.

na Národnú cenu - Cenu vlády SR Hlava roka 2008

10 000

25.

Obec Golianovo, 951 08

6 000

26.

Slovenská chemická spoločnosť, Bratislava

27.

Obec Oravský Podzámok, 027 41

na obnovu a vybudovanie autobusových zastávok v obci
na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zasadnutia Výboru
Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (na slávnostnú večeru
pre účastníkov, prenájom miestností na rokovanie, občerstvenie počas
rokovania)
na výmenu okien na budove obecného úradu

28.

Rímskokat. cirkev, farnosť Čeľadice, 951 03

6 000

29.

Obec Ľubotín, 065 41

30.

Nitriansky samosprávny kraj, 949 01 Nitra

31.

Banskobystrický samosprávny kraj, 974 01
Banská Bystrica

na opravu kostola
na rekonštrukciu budovy obecného úradu (okná a dvere, strešná krytina,
rozvody ústredného kúrenia, podlahy v interiéri, sociálno-hygienické
zariadenia, balkón a fasáda)
pre Strednú odbornú školu, Nábreţie mládeţe 1, 950 28 Nitra na podporu
rozvoja remesiel, vybavenie školy výpočtovou technikou, úhradu
nákladov na organizáciu 16. ročníka medzinárodnej súťaţe "Murár 2009"
pre Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
na náklady spojené s účasťou Miešaného speváckeho zboru
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3 300

7 000

6 000

2 000
7 000

6 000

6 000
10 000

32.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, 832 90
Bratislava

33.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, 832 90
Bratislava

34.

obec Ruská Volová, 067 72 Klenová

35.

Eva Martinková, 976 34 Tajov

36.

Obec Veľké Dvorany, 956 01

37.

OZ ARCHANGELOS, 900 81 Šenkvice

39.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v., Trenč.
Stankovce, Malé Stankovce, 913 11
Obec Niţná Sitnica, 094 07

40.

Mesto Nitra

41.

Obec Dolné Orešany, 919 02

42.

Obec Stará Bystrica, 023 04

43.

Obec Zborov nad Bystricou, 023 03

38.

Konzervatória J. L. Bellu na celosvetovom festivale zborového spevu v
španielskom Cantonigrós
pre Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava
na zariadenie a vybavenie školskej kuchynky pre ţiakov slovenských a
francúzskych tried
pre Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava
na zariadenie a vybavenie školskej kuchynky pre ţiakov slovenských a
francúzskych tried
na dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie
na ME - WFF (KLAIPÉDA, LITVA) - 9.máj 2009 (obhajoba titulu z roku
2008), MS - PRO FAME (MONTREAL, KANADA) - 12. aţ 14. jún
2009 (príprava na súťaţ, sústredenia, honoráre pre trénera a maséra,
špeciálna strava, doplnková výţiva, športové a spoločenské oblečenie,
kozmetické úpravy ako je úprava nechtov, účesov, vizáţe, cestovné
náklady, výroba propagačných materiálov týkajúcich sa reprezentácie SR
vo fitnes a iné)
na rekonštrukciu sociálnych zariadení (WC, sprchy pre deti),
vymaľovanie vnútorných miestností, opravy terasy a schodov v MŠ
na Pilotný seminár zameraný na osvetu pre onkologických pacientov, na
činnosť občianskeho zdruţenia, zabezpečenie priestorov na stretnutia
onkologických pacientov, na cestovné náklady a na vakcíny proti
rakovine krčka maternice

1 660

1 660
10 000

5 000

17 000

3 000

na dokončenie prístavby fary - centra výchovy mládeţe

3 000

na opravu budovy obecného úradu - odstránenie havarijného stavu
pre Špeciálnu triedu pri MŠ ul. Nábreţie mládeţe 7, 949 01 Nitra na
projekt "Deti, ktoré sa nevedia sťaţovať" (výmena okien, dverí, plávajúca
podlaha, nábytok do špeciálnej triedy)
na vymaľovanie materskej školy Dolné Orešany - vnútorné priestory a
fasáda (fasádne farby, maliarske práce)
na dofinancovanie terénnych úprav verejných priestorov športovooddychového areálu dolnej ZŠ a Centra voľného času
na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ

4 730
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6 000
7 000
15 000
10 000

44.

Mesto Gbely, 908 45

na zakúpenie nového školského autobusu

33 194

45.

Obec Norovce, 956 38

na výmenu okien a dverí v Kultúrnom dome Norovce

7 000

46.

Prešovská pravoslávna eparchia, 080 01 Prešov

na výťah do objektu prešovskej eparchie

10 000

47.

Obec Nemečky, 956 22 Prašice

na rekonštrukciu a modernizáciu ver. rozhlasu a ozvučenie domu smútku

7 000

48.

Obec Bohdanovce nad Trnavou, 919 09

na vymaľovanie základnej školy a materskej školy v obci

7 000

49.

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

50.

Obec Gyňov

na ţiacku anketu o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku na Slovensku
"Zlatý Amos" v školskom roku 2008/2009
na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu

51.

TJ Fortuna Trnava

na vybudovanie detského ihriska

7 000

52.

Mesto Liptovský Mikuláš

10 000

53.

Obec Ţitná - Radiša, 956 42

54.

Obec Ladomirová, 090 03

55.

Obec Pečeňany, 956 36 Rybany

56.

Obec Dolné Naštice, 957 01

57.

Obec Brezov, 087 01 Giraltovce

58.

Obec Strečno, 013 24

na náklady spojené s organizáciou podujatia "5 rokov Slovenska v EÚ"
na vylepšenie športového areálu (vybudovanie sociálnych zariadení,
oprava elektroinštalácie, oprava objektu proti zatekaniu)
na opravu strechy a opláštenie zvonice na národnej kultúrnej pamiatke
na rekonštrukciu viacúčelovej budovy (rekonštrukcia kabín TJ
Druţstevník a príslušných budov v športovom areáli)
na opravu spoločnej budovy obecnej kniţnice, športového klubu a MŠ
(výmena okien, vchodových dverí, oprava vonkajšej fasády)
na odstránenie havarijnej situácie na budove materskej školy (sociálne
zariadenia pre deti a personál, podlahy, priestory kuchyne a jedálne,
skladové priestory, výmena starých okien a pod.)
na rekonštrukciu pamätníka francúzskym partizánom

59.

Obec Nemcovce, 086 12 Kurima

na rekonštrukciu budovy poţiarnej zbrojnice
na organizáciu 26. Európskej výstavy zvierat (výroba propagačných
Slovenský zväz chovateľov, 824 76 Bratislava
materiálov, medailí, nájom)
na vykonanie revízií a prehliadok lietadlovej techniky a zariadení a nákup
Aeroklub Dubnica nad Váhom, 018 54 Slávnica paliva pre tréningové lety a súťaţné lety počas sústredení a súťaţí
mládeţe v leteckom športe a parašutizme
na zabezpečenie 35. ročníka Kysuckého maratónu dňa 13.6.2009
Klub Kysuckého maratónu Čadca, 022 01 Čadca
(organizačné výdavky)

8 000

60.
61.
62.

78

7 000
6 600

7 000
7 000
7 000
6 000
10 000
8 000

5 000
6 000
3 000

63.

Klub vojenskej histórie Tekov, 935 26, Starý
Tekov

64.

Obec Kvakovce, 094 02

na podujatie ,,Boje na Hrone 2009" (doprava dobovej vojenskej techniky,
pyrotechnické efekty, ozvučenie, stravovanie a ubytovanie účinkujúcich,
technické a sociálne zabezpečenie - prenosné toalety, pohonné hmoty,
cvičná munícia, náklady spojené s bezpečnosťou účinkujúcich a divákov)
na rekonštrukciu budovy Predškolského a školského zariadenia MŠ

65.

Mesto Brezová pod Bradlom, 906 13

na rekonštrukciu sociálnych zariadení MŠ na sídlisku D. Jurkoviča

66.

Rímskokat. cirkev, Farnosť Voderady, 919 42

7 000
6 000
10 000
10 000

78.

na rekonštrukciu Rímskokat. farského kostola sv. Ondreja vo Voderadoch
na rekonštrukciu strechy a výmeny okien na kultúrnom dome a
Obec Borša, 076 32
rekonštrukcia miestnej komunikácie II. triedy
na vymaľovanie interiéru kostola, zreštaurovanie dvoch drevených sôch,
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trávnica, 941
obnova hlavného oltára, pozlacovanie a striebrenie sôch, oltára, štúk na
46
strope chrámu
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Urmince - Sv. na výmenu škridlovej strešnej krytiny, drevených lát a poškodených častí
Michala Archanjela
krovu
Obec Miezgovce
na výmenu elektroinštalácie - kabíny TJ
na podporu výchovy mládeţe zo soc. slabších rodín, ktoré majú záujem
Aeroklub Nitra, Letisko Janíkovce, 949 07 Nitra
venovať sa športovému lietaniu (na prevádzku a údrţbu leteckého klubu)
Izraelská obchodná komora na Slovensku,
na realizačné práce pri výstavbe pamätníka "Park ušľachtilých duší" vo
Bratislava
Zvolene
náklady na liečbu, lieky, zdravotné pomôcky a pomôcky uľahčujúce ţivot
Ján Gejdoš, 034 84 Liptovské Sliače
súvisiace so zranením pri napadnutí medveďom
na výmenu okien na budove obecného úradu, na zakúpenie pračky pre
Obec Horné Obdokovce, 956 08
SENIOR - Domov dôchodcov a soc. sluţieb Horné Obdokovce n. o.
na nákup materiálu potrebného k rekonštrukcii prírodného amfiteátra, kde
Obec Prašník, 922 11
sa budú konať oslavy 65. výročia SNP
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Vyšný Orlík,
na dostavbu gréckokatolíckeho chrámu v obci Niţný Orlík
090 11 Vyšný Orlík
na návrh a vyhotovenie Ceny vlády SR - Grand Prix EKOTOPFILM a
Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM, Bratislava
financovanie nákladov Junior festivalu
Rímskokat. cirkev, Farnosť Rybník, 935 23
na výstavbu kostola na sídlisku Lipník v Tlmačoch

79.

Rímskokat. cirkev, Farnosť Naháč, 919 06

7 000

80.

Súkr. obch. akadémia, Kremnická 26, Bratislava na zakúpenie a montáţ slnečných kolektorov pre školu

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

na rekonštrukciu kúrenia farského kostola sv. Michala archanjela

79

10 000
7 000
10 000
6 000
10 000
20 000
5 000
7 000
1 600
10 000
2 000
17 000
6 000

81.

82.
83.
84.
85.

Eva Martinková, 976 34 Tajov

Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých, 034 01 Ruţomberok
Obec Bádice, 951 46
Obec Radôstka, 023 04
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Záhorská
Bystrica, 841 06 Bratislava

86.

O.Z. NAPS, 068 01 Michalovce

87.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra - Dolné
Krškany 949 05

88.

Obec Omastiná, 956 42 Ţitná - Radiša

89.

Rímskokatolícka cirkev Ţalobín, filiálna obec
Jasenovce - Poloma, 094 03 Ţalobín

90.

Obec Komárany 093 01

91.

na náklady súťaţí: Mr. OLYMPIA USA Las Vegas 20.-31.9., Svetový
pohár Turecko, Antália 10.-17.10., World Pro Praha 24.10., MS
Amatérov, Estónsko, Tallin 21.11., MS Moskva, Ruská republika 27.29.11. (príprava na súťaţ, sústredenia, honoráre pre trénera a maséra,
špeciálna strava, doplnková výţiva, športové a spoločenské oblečenie,
kozmetické úpravy nechtov, účesov, vizáţe, cestovné náklady, výroba
propagačných materiálov týkajúcich sa reprezentácie SR vo fitnes a iné)
na zabezpečenie celoslovenského stretnutia členov pri príleţitosti
Medzinár. dňa telesne postihnutých 27.- 29.5.2010 v kúpeľoch Lúčky
na rekonštrukciu kultúrneho domu

5 000

3 320
10 000

na odstránenie havarijného stavu v ZŠ a MŠ v Radôstke - výmena okien
na obnovu a rekonštrukciu kultúrnej pamiatky - farský kostol Sv. Petra a
Pavla v mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica
na vydanie reprezentačnej knihy o slovenskej mene "Slovenská koruna
1993-2008"
na pokračovanie projektu Obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Kostola
Narodenia Panny Márie z polovice 13. storočia
na rekonštrukciu kultúrneho domu (oprava strechy, sociálnych zariadení,
izolácia múrov budovy, výmena okien, dverí, podláh a nových omietok)

20 000

na rekonštrukciu strešnej krytiny a krovu kostola

5 000

6 500
5 000
8 000
10 000

Obec Dolné Lovčice 919 27

na modernizáciu obecného úradu (nákup novej výpočtovej techniky, skríň
pre archiváciu písomností, pracovných stolov)
na opravu omietok, maľovky Kultúrneho domu

10 000

92.

Obec Lúčka pri Jablonove 053 03

na rekonštrukciu budovy obec. úradu (výmena okien a vchodových dverí)

4 300

93.

Obec Veľká Dolina 951 15

na infraštruktúru nájomných bytov - vybudovanie septikov

17 000

94.

Obec Hrochoť 976 37

na opravu havarijného stavu strechy na budove šatní v športovom areáli

10 000

95.

Obec Dúbravy 962 12

na zateplenie budovy materskej školy

7 000

96.

Pavel Dvořák, Budmerice 900 86

10 000

97.

Automotoklub Plochá dráha, Ţarnovica 966 81

98.

Obec Báhoň, 900 84

na vydanie Tretej knihy Bratislavy
na organizačné výdavky 46. ročníka medzinárodných pretekov na plochej
dráhe o Zlatú prilbu SNP
pre Karola Kočiša, Potočná 42, Báhoň na opravu stien, výmenu
80

6 600

8 000
10 000

elektrického vedenia, rekonštrukciu kúpeľne v byte a výmenu okien
99.

Obec Belá 943 53

100. Nadácia Konštantína Filozofa, Nitra 950 50

101. Mesto Modra 900 01

102. Obec Diviaky nad Nitricou, 972 25
103. Obec Roztoky, 090 11
104. Obec Tuţina, 972 14
105. Obec Urmince 956 02
106. OZ Spojme srdcia pre zdravie, 089 01 Svidník
107. Obec Turčianska Štiavnička, 038 31
Miestny odbor Matice slovenskej, 979 01
108.
Rimavská Sobota

na výstavbu chodníkov k Domu kultúry a na bezbariérový prístup

5 000

na opravu Nitrianskeho hradu
pre Materskú školu - elokované pracovisko Sládkovičova č. 13
na výmenu a dokúpenie zariadenia MŠ (okná 33 ks, dvere 1 ks, šatníkové
skrinky pre 20 detí, veľkých skríň 6 ks, stoly pre deti 10 ks, stoličky pre
deti 50 ks, stoličky pre dospelých 10 ks, lehátka - postieľky pre deti 70 ks,
vodovodné batérie pre deti 12 ks, toalety so splachovačom pre deti 12 ks,
vodovod. batérie pre dospelých 7 ks, toalety pre dospelých 3 ks)
na rekonštrukciu objektu Kultúrneho domu a obecného úradu (oprava
strechy, výmena okien, úprava vonkajšej fasády)
na modernizáciu a vybavenie kuchynských priestorov; na výmenu okien a
vchodových dverí kultúrneho domu
na výmenu okien v Základnej škole
na odstránenie vád a rekonštrukciu priestorov v kabínach Telovýchovnej
jednoty „Zlatý klas“
na rekondično-rehabilitačný pobyt, organizovanie benefičných koncertov

10 000

na zhotovenie detského ihriska a pieskoviska pri MŠ

5 000

na podporu projektu ,,Historické osobnosti Gemera-Malohontu“

6 000

10 000

10 000
11 600
33 000
10 000
10 000

111. Obec Cigeľ, 971 01 Prievidza

pre Základnú školu Okruţná 17 na technologické vybavenie počítačového
laboratória
pre Gymnázium duklianskych hrdinov Komenského 16 089 01 Svidník
na vybavenie jazykovej multifunkčnej učebne
na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pre futbalistov

112. Obec Podhorany, 951 46

na rekonštrukciu budovy školskej jedálne pri základnej škole

17 000

113. Obec Bánov 941 01

na dobudovanie elektrického osvetlenia multifunkčného ihriska

10 000

114. Obec Kolta 941 33

na rekonštrukciu Základnej školy a Materskej školy

10 000

115. Obec Michal nad Ţitavou 941 61

na údrţbu a opravu budovy Základnej školy

17 000

116. Obec Kečkovce, 090 11

na dokončenie povrchovej úpravy ihriska

10 800

109. Mesto Michalovce, 071 01
110. Prešovský samosprávny kraj, 089 01 Prešov
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5 000
10 000
17 000

117. Obec Kečkovce, 090 11

na opravu mosta

41 000

118. Obec Draţkovce 038 02

na riešenie havarijného stavu budovy materskej školy
pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci na úhradu nákladov
spojených s opravou vybraných úsekov dopravných komunikácií v areáli
na opravu obecného rozhlasu

10 000

20 000

125. Mesto Nitra 950 06

na výmenu okien v učebnom pavilóne základnej školy v Krpeľanoch
na dokončenie rekonštrukčných prác areálu Hasičskej zbrojnice a na
výmenu vstupných dverí Obecného úradu
na rekonštrukciu interiéru v budove Obecného úradu vo Vyšnej Boci
na dofinancovanie výstavby futbalového ihriska s umelou trávnatou
plochou v priestoroch mestského štadióna
na doplnenie vnútorného vybavenia MŠ v mestskej časti Janíkovce

126. Obec Bajerov 082 41

na nákup zariadenia do kuchyne v kultúrnom dome v Bajerove

10 000

127. Obec Omšenie 914 43

na vybudovanie viacúčelového ihriska s umelým trávnikom

13 300

128. RK cirkev, farnosť Nar. P. Márie, Čermany
AGAPÉ, účelové zariadenie ECAV na
129.
Slovensku, Svätý Jur 900 21
130 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

na opravu organu

10 000

na stavbu domu seniorov AGAPE vo Svätom Juri

10 000

na opravu Nitrianskeho hradu

33 000

131. Mesto Stupava

na rekonštrukciu priestorov Mestského kultúrneho a informačného centra
pre ZŠ M. Rázusa 1672/3 Zvolen na modernizáciu zariadenia školy
(výmena šatníkových skríň, vnútorné vybavenie tried)
na filmový projekt - dvojdielny hraný film s pracovným názvom Cyril a
Metod - k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie
na "Kampaň za Váš ţivot" - spolu proti rakovine hrubého čreva a
konečníka

20 000

119. Ţilinský samosprávny kraj, 011 09 Ţilina
120. Obec Korňa
121. Obec Krpeľany
122. Obec Branovo 941 31
123. Obec Vyšná Boca 032 34
124. Mesto Bardejov 085 01

132. Mesto Zvolen
133. Konferencia biskupov Slovenska, Bratislava
134. Europacolon 811 01 Bratislava
Slovenský zväz telesne postihnutých
športovcov, 832 80 Bratislava
136. Obec Michalok, 094 23

30 000
10 000

17 000
14 000
33 000
35 000

15 000
100 000
5 000

na zabezpečenie účasti volejbalového druţstva na Svetovom pohári 2009

10 000

na zakúpenie chladničky a vybavenie hmotným majetkom Domu smútku

4 000

137. Obec Košecké Podhradie, 018 31

na výmenu okien na budove ZŠ a MŠ

10 000

138. Obec Veľká Franková, 059 78

na zakúpenie dlaţby k domu smútku, zakúpenie chladiaceho zariadenia a

6 000

135.
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interiérového vybavenia
139. Obec Prašice, 956 22

na opravu podlahy telocvične

15 000

140. Obec Lehota pod Vtáčnikom, 972 42

na rekonštrukciu prírodného amfiteátra

17 000

141. Obec Čaňa, 044 14

na vybudovanie cyklotrasy a plaveckej učebne ZŠ

10 000

142. Obec Ţabokreky, 038 40

na výmenu okien na budove MŠ v Ţabokrekoch

10 000

143. Obec Skalka nad Váhom, 913 31

na pódium a úpravu jeho okolia v areáli miestneho športového strediska

10 000

144. Obec Spišské Bystré, 059 18

na výmenu okien na budovách ZŠ v Spišskom Bystrom

8 000

145. Obec Krivosúd -Bodovka, 913 11

na rekonštrukciu miestneho rozhlasu

5 500

146. Obec Voznica, 966 81

na opravu strechy budovy ZŠ

12 500

147. Obec Malé Záluţie, 951 24

na vybudovanie viacúčelového ihriska

33 000

148. Obec Pruské, 018 52

na dobudovanie infraštruktúry

17 000

149. Obec Zámutov, 094 15

na osvetlenie multifunkčného ihriska v Zámutove

10 000

150. Obec Petkovce, 094 33

na rekonštrukciu obecného úradu

5 000

151. Obec Ruská Voľa, 094 31

na rekonštrukciu miestneho rozhlasu

5 000

152. Obec Detrík, 094 31

na rekonštrukciu verejného osvetlenia

5 000

153. Okr. rada SZZP Bánovce n. Bebravou, 957 01

na zakúpenie 2 ks masáţnych kresiel a výkonnejšej počítačovej zostavy

2 000

154. Obec Radvaň nad Laborcom, 067 01

na rekonštrukciu okien v materskej škole

3 000

155. Obec Spišský Štiavnik, 059 14

na výmenu okien na budove obecného úradu

7 000

156. Obec Mníšek nad Popradom, 065 22

na výmenu okien základnej školy

8 000

157. Mesto Svit, 059 21

na rekonštrukciu mestskej športovej haly

8 000

158. Obec Krásna Lúka, 082 73

na opravu sály kultúrneho domu

6 000

159. Obec Volica, 067 01

na rekonštrukciu budovy materskej školy

3 300

160. Obec Uličské Krivé, 067 67

na ústredné kúrenie v novej budove obecného úradu
pre Gymnázium M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky na výmenu
plynového kotla v škole
pre Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec na

5 000

161. Nitriansky SS kraj
162. Trnavský SS kraj
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17 000
13 000

estetizáciu priestorov gymnázia (maliarske práce v interiéri školy)

164. Obec Kalša, 044 18

pre ZŠ vo Dvoroch nad Ţitavou 10.000 € a ZŠ Adolfa Majthényiho s
vyučovacím jazykom maďarským Majthényi Adolf Alapiskola, Hlavné
námestie 13, Dvory nad Ţitavou 10.000 € a pre MŠ J. A. Komenského 27
10.000€ na technické dovybavenie škôl
na výstavbu detského ihriska a na revitalizáciu školského dvora

165. Obec Bidovce, 044 45

na výmenu okien na administratívnej budove 206 vo vlastníctve obce

10 000

166. Obec Ploské, 044 44

na revitalizáciu kultúrno-športového areálu v obci

10 000

167. Obec Nová Polhora, 044 44

na zabezpečenie nutnej rekonštrukcie kultúrneho domu

10 000

168. Obec Kečkovce,

na rekonštrukciu a vybavenie kuchyne v kultúrno-správnej budove v obci

7 000

169. RKC Bystré, 094 34
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vranov nad
170.
Topľou - Čemerné, 093 03
171. GKC Farnosť Vyšné Nemecké, 072 51

na opravu strechy kostola - Pastoračný dom v Bystrom

4 000

na vnútorné omietky kostola Fatimskej Panny Márie

4 000

pre Filiálku Orechová na opravu miestneho chrámu Najsvätejšej Trojice

5 000

172. Obec Ďapalovce, 094 05

na úpravu miestneho cintorína (odvodňovacie kanály, oplotenie)

5 000

173. Obec Vojčice, 076 22

33 000

175. Obec Dvorec 956 55

na výmenu okien v ZŠ Vojčice
na realizáciu projektu "Znovu postavenie Pamätníka M. R. Štefánika v
Bratislave"
na výmenu okien a dverí na budove MŠ

176. Obec Pravotice 956 35

na rekonštrukciu strechy budovy poţiarnej zbrojnice

8 000

177. Obec Brezolupy 957 01

na zakúpenie samopojazdnej kosačky do športového areálu

1 700

178. Obec Tokajík 090 34

na výmenu podlahy, okien a dverí v budove Obecného úradu

6 300

179. Obec Voderady 919 42

10 000

182. Obec Ľutov 957 03

na rekonštrukciu posilňovne
na materiálno-technické zabezpečenie - nákup posilňovacích strojov a
dovybavenie posilňovne v športovej hale na Pasienkoch
na odstránenie škody spôsobenej vlámaním a krádeţou v budove
Obecného úradu v Jarabine
na opravu Kultúrneho domu a Obecného úradu v Ľutove

183. Obec Bojničky 920 55

na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Bojničky

17 000

163. Obec Dvory nad Ţitavou, 941 31

090 11

174. Nadácia M. R. Štefánika, Bratislava

180. AŠK Inter Bratislava
181. Obec Jarabina 865 31
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30 000
10 000

182 500
8 000

7 000
10 000
8 000

184. Obec Ţlkovce 920 42

na drobný stavebný materiál, farby a maliarske práce

15 000

185. Obec Malţenice 919 29

na drobný stavebný materiál, fasádne farby a maliarske práce

10 000

186. Obec Bučany 919 28

na rekonštrukciu sociálnych zariadení, zateplenie a fasádne práce na MŠ
na krytie škôd spôsobených vlámaním do objektov Obecného úradu a
krádeţou (počítače s príslušenstvom, príručná pokladnica, nové dvere,
výmena zámkov a kľúčov) a elektronické signalizačné zariadenie
Na odstránenie havarijného stavu vo viacúčelovej budove
Na projekt „Dobrá strecha nad hlavou“ (oprava strechy a vnút. priestorov
Spoloč. domu – oprava zatekajúcej strechy, maľovanie priestorov)
Rekonštrukcia organu a dlaţby

20 000

6 600

197. Obec Kolárovice, 013 54

Technické a športové vybavenie Športového areálu Jána Popluhára
Na zvýšenie štandardu v sociálnej starostlivosti o starších občanov
mestskej časti Bratislava-Petrţalka – objekt na Medveďovej 21 6.600 € a
pre SSS Petrţalka BA na nákup podlahovej krytiny PVC pre Zariadenie
opatrovateľskej sluţby na Vavilovovej ulici č. 18 6.600 €
na rekonštrukciu areálu detského ihriska na Adámiho ulici 18
na skultúrnenie a realizáciu ústredného kúrenia priestorov v majetku
mesta a v nájme neziskovej organizácie Zväzu vyslúţilých vojakov gen.
M. R. Štefánika na ulici Dr. Kautza č.9 (zmena spôsobu vykurovania)
Na riešenie havarijného stavu spoločnej budovy obecného úradu,
poţiarnej zbrojnice a kultúrneho domu (nový krov, krytina, izolácie,
sociálne zariadenie, kúrenie)
na dofinancovanie akcie „Oddychová zóna v centre obce“ (výmena
poškodených preliezok, hojdačiek detského ihriska)
Na kompletnú rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Kultúrnom dome

198. Obec Veľké Rovné, 013 62

Na nákup nádob na triedený odpad

5 400

199. Obec Lodno, 023 34

na zateplenie budovy MŠ
na kompletnú rekonštrukciu verejného rozhlasu – zriadenie bezdrôtového
rozhlasu (príprava a zakúpenie odbavovacieho pracoviska verejného
rozhlasu)
na opravu poškodeného obecného rozhlasu

8 800

187. Obec Kamienka 065 32
188. Obec Jablonové, 900 54
189. Mesto Malacky, 901 01
190. CZEC a.v. Na Slovensku Senec, 903 01
191. Športový klub Bernolákovo, 900 27
192. MČ Bratislava - Petrţalka, 852 12
193. MČ Bratislava - Karlova Ves, Bratislava
194. Mesto Svätý Jur, 900 21
195. Obec Malá Čierna, 015 01 Rajec
196. Obec Porúbka, 013 11

200. Obec Stará Bystrica, 023 04
201. Obec Korňa, 023 21
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1 550
6 600
6 600
6 600

13 200
6 600
6 600

8 700
5 400
5 400

5 400
10 000

202. CZEC a.v na Slovensku, Sučany, 038 52

na rekonštrukciu strechy kostola

8 700

203. Obec Turčianske Kľačany, 038 61

5 400

206. Obec Ľubochňa, 034 91

Na rekonštrukciu ZŠ
Na zakúpenie opony a zavedenie osvetlenia a ozvučenia do kultúrneho
a hasičského domu
Na rekonštrukciu verejného osvetlenia (výmena svietidiel na nové
s úspornou spotrebou, výmena starých drevených stĺpov)
na výmenu okien na budove obecného úradu

207. Obec Liptovský Ján, 032 03

Na rekonštrukciu obecného rozhlasu

5 400

208. Obec Partizánska Ľupča, 032 15

na rekonštrukciu a rozšírenie obecného rozhlasu
Na nevyhnutnú rekonštrukciu a opravu budovy obecného úradu
a viacúčelovej budovy
na výmenu okien na budove obecného úradu
na rekonštrukciu a modernizáciu budovy obecného úradu (výmena
vchodových dverí a zádveria, dlaţby, podlahy v chodbe, sociálne
zariadenia, výmena plastových okien, vnútornej omietky)
na opravu a rekonštrukciu oplotenia športového areálu

5 400

7 250

215. Obec Melčice - Lieskové, 913 05

na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu
Na ukončenie prác rekonštrukcie a modernizácie Kultúrneho domu
(výmena okien a dverí)
Na výmenu starých ţelezných okien na budove obecného úradu

216. Obec Drietoma, 913 03

na údrţbu miestnych komunikácií a chodníkov

6 000

217. Obec Hrašné, 916 14

na obnovu verejných priestranstiev a parku

6 000

218. Obec Brestovec, 907 01

6 000

220. Obec Veľké Kršteňany, 958 03

na vybudovanie autobusových čakární
Na dokončenie komplexnej obnovy – reštaurovanie „Pomníku padlým“
a úpravu blízkeho okolia s doplnením zelene, umiestnením lavičiek
a prvkov záhradnej architektúry
Monografia obce

221. Obec Malé Uherce, 958 03

na modernizáciu MŠ (výmena okien)

6 000

222. Obec Veľké Drţkovce, 956 54

na opravu chodníkov v obci

6 000

204. Obec Jazernica, 038 44
205. Obec Švošov, 034 91

209. Obec Osádka, 026 01
210. Obec Kraľovany, 027 51
211. Obec Babín, 029 52
212. Obec Oravská Jasenica, 029 64
213. Obec Brezovica, 028 01
214. Obec Bošáca, 913 07

219. Obec Malinová, 972 13

86

5 400
5 400
7 300

5 400
8 700
7 200
5 400

6 000
6 000

6 000
6 000

229. Mesto Veľký Meder, 932 01

na rekonštrukciu oplotenia miestneho cintorína, vojenských hrobov
a kríţov a vybudovanie autobusovej čakárne
na rekonštrukciu Zdravotného strediska
na rekonštrukciu bezbariérových hygienických zariadení pre Súkromnú
materskú školu na Orechovskej 14 v Tenčíne
Na vybudovanie nového detského ihriska na ulici Hlohoveckej
na rekonštrukciu Kultúrneho domu (rekonštrukcia pódia, sociálnych
zariadení a šatní pre účinkujúcich a vybudovanie bezbariérového vstupu)
na výmenu starého vodovodného potrubia na ţiackych toaletách na ZŠ
a MŠ a výmenu obkladov
na odstránenie havarijného stavu tepelno-vykurovacieho systému ZUŠ

230. Obec Hubice, 930 39

na výstavbu chodníka v nebezpečnej zóne obce

6 640

231. Obec Dolná Streda, 925 63

na opravu havarijného stavu kotolne Obecného úradu

3 320

232. Obec Šelpice, 919 09

Na opravu strechy kultúrneho domu a opravu kúrenia

6 630

233. Obec Dlhá, 919 01

Na dokončenie opravy na budove obecného úradu

4 980

234. Obec Cífer, 919 43

Na výmenu okien v materskej škole

6 640

235. Obec Dolné Lovčice 919 27

Na opravu a údrţbu majetku obce (Kultúrny dom, MŠ, Obecný úrad)

4 980

236. Obec Kátlovce, 919 55

na riešenie havarijného stavu obecného úradu

6 640

237. Obec Dolné Otrokovce, 920 61

3 320

241. Obec Horné Otrokovce, 920 62

Na odstránenie havarijného stavu sociálneho zariadenia v kult. dome
na nutnú rekonštrukciu budovy obecného úradu (výmena okien
a vykurovacích telies ústredného kúrenia)
na opravu havarijného stavu miestnej komunikácie v obci
na nutnú rekonštrukciu budovy obecného úradu (výmena okien,
vchodových dverí)
na rekonštrukciu školskej kuchyne pre ZŠ a MŠ

242. Obec Sasinkovo, 920 65

na nutnú rekonštrukciu okien na budove materskej školy

3 320

243. Obec Tepličky, 920 66

na rekonštrukciu vonkajšieho vedenia rozhlasu
na dobudovanie kúrenia a na rekonštrukciu sociálneho zariadenia
v budove obecného úradu a kultúrneho domu

3 330

223.

Obec Omastiná, 956 41

224. Obec Uhrovec, 956 41
225. OZ zdruţenie Klub Štvorlístok Trenčín, 911 05
226. Obec Sokolovce, 922 31
227. Mesto Šaštín - Stráţe, 908 41
228. Obec Hlboké, 906 31

238. Obec Dolné Trhovište, 920 61
239. Obec Horné Zelenice, 950 52
240. Obec Kľačany, 920 64

244. Obec Povrazník, 976 55
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6 000
2 500
4 000
3 320
6 630
3 320
4 980

3 320
3 320
3 320
3 320

6 639

245. Obec Môlča, 974 01

na údrţbu miestnych komunikácií

6 640

246. Obec Badaň 969 75

na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
na riešenie havarijnej situácie v ZŠ s MŠ (výmena radiátorov a rozvodov
ÚK v školskej jedálni, školskej kuchyni a pomocných priestoroch)
na opravu strechy obecnej budovy
na riešenie havarijnej situácie na dome smútku a cintoríne na osade
(oprava zatekajúcej plochej strechy, predĺţenie o prístrešok nad
schodiskom, spevnenie plochy v cintoríne vybudovaním chodníka)
na nutnú opravu strechy na objekte Klubu dôchodcov (výmena častí
krokiev, latovania, výmena strešnej krytiny
na nutnú rekonštrukciu obecného úradu
na rekonštrukciu šesťbytového obecného nájomného domu pre sociálne
slabšie rodiny
na havarijný stav kotolne v budove obecného úradu

6 640

6 640

256. Obec Pliešovce, 962 63

na prestavbu Domova dôchodcov
na riešenie havarijného stavu na Dome smútku (výmena vchodových
dverí, všetkých okien a celková oprava fasády)
na výmenu okien v Spoločenskom dome Druţba v obci

257. Obec Rudno nad Hronom, 966 51

na rekonštrukciu pouličného osvetlenia

6 640

258. CZEC a. V. Kremnica, 967 01

na vybudovanie Pastoračno-evanjelizačného centra v Ţiari nad Hronom

6 640

259. Obec Kátlovce, 919 55

10 000

262. Obec Kvačany, 082 41

na dovybavenie multifunkčného ihriska (osvetlenie)
na zakúpenie a inštaláciu kamerového systému na zabezpečenie ochrany
objektov „viacúčelového ihriska a Základnej školy Drienov“
na výmenu okien a opravu sociálneho zariadenia v objekte šatní obecného
športového areálu
na plynofikáciu Kultúrneho domu

263. Obec Lipovce, 082 36

na rekonštrukciu Kultúrneho domu

4 000

264. Obec Pakostov, 094 07

na rekonštrukciu obecného úradu
na zakúpenie dvojmiestneho chladiaceho boxu a hasiacich prístrojov do
novostavby domu smútku

4 000

247. Obec Nemecká, 976 97
248. Obec Bzovík, 962 41
249. Obec Boľkovce, 984 01
250. Obec Dobroč, 985 53
251. Obec Šoltýska, 985 07
252. Obec Utekáč, 985 06
253. Obec Ratková, 982 65
254. Obec Lubeník, 049 18
255. Obec Dačov Lom, 991 35

260. Obec Drienov, 082 04
261. Obec Hrabkov, 082 33

265. Obec Porúbka, 013 11
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6 640
6 640
6 640
6 640
3 194
6 640
6 640

6 640
6 640

4 000
4 000
4 500

3 000

266. Obec Rokytov pri Humennom, 067 13

na dostavbu Domu smútku

4 000

267. Obec Vyšná Sitnica, 094 07

na údrţbu budovy obecného úradu

4 000

268. Obec Klenová, 067 72

na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a ústredne miestneho rozhlasu

4 000

269. Obec Ubľa, 067 73

na stavebné úpravy Domu smútku

4 000

270. Obec Bystrá, 090 23

na rekonštrukciu obecného osvetlenia

3 000

271. Obec Chotča, 090 21

na opravu budovy obecného úradu

6 000

272. Obec Tisinec, 091 01

na rekonštrukciu Domu smútku

4 000

273. Obec Vikartovce, 059 19

na rekonštrukciu zdravotného strediska v obci

4 330

274. Obec Cernina, 090 16

na rekonštrukciu kultúrneho domu

5 000

275. Obec Kračúnovce, 087 01

na výstavbu detského ihriska v areáli materskej školy

5 000

276. Obec Mlynárovce, 090 16

na výstavbu Domu smútku

5 000

277. Obec Niţný Orlík, 090 11

na údrţbu a vybavenie kuchyne v kultúrno-správnej budove obce

4 500

278. Obec Banské, 094 12

5 000

280. Obec Vechec, 074 12

na rekonštrukciu kultúrneho domu
na vypracovanie geometrických plánov a projektovej dokumentácie pre
výstavbu odvodňovacieho kanála v obci Malá Domaša
na osvetlenie viacúčelového ihriska

281. Obec Vyšný Slavkov, 053 74

na rekonštrukciu miestnych komunikácií

4 000

282. Mesto Levoča, 054 54

na rekonštrukciu Materskej školy na Ţelezničnom riadku č. 3

5 500

283. Obec Osturňa, 059 70

na výstavbu mosta zničeného povodňami

4 000

284. Obec Vislanka, 065 41

na rekonštrukciu budovy obecného úradu

4 000

285. Obec Chmeľová, 086 33

na opravu strechy kultúrneho domu

4 000

286. Obec Vlača, 094 31

na dofinancovanie strechy budovy obecného úradu

5 000

287. Obec Červená Voda, 083 01

na výmenu okien a vchodových dverí na obecnom úrade

4 000

288. Obec Drienica, 083 01

na dofinancovanie Domu smútku

4 500

289. Obec Lúčka, 082 71

na kancelársky nábytok

4 000

290. Obec Roškovce, 067 02

na rekonštrukciu Kultúrneho domu

4 000

279. Obec Malá Domaša, 094 02
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5 000
5 000

291. Obec Smolník, 055 66
292. Obec Mníšek nad Hnilcom, 055 64
293. Obec Hraň, 076 03
294. Obec Borša, 076 32
295. Obec Viničky, 076 31
296. Obec Čerhov, 076 81
297. MČ Košice - Barca, 040 17

Na riešenie ţivelných pohrôm a na dokončenie údrţby a opravy
kancelárskych a rokovacích miestností v budove Obecného úradu
na rekonštrukciu budovy Obecného úradu v Mníšku nad Hnilcom
Na riešenie havarijnej situácie na budove Obecného úradu (oprava
strechy, výmena okien, výmena vchodových dverí)
na rekonštrukciu budovy obecného úradu a výmenu okien
na rekonštrukciu ústredného kúrenia v spoločnej budove Obecného úradu
a Materskej školy
na obnovu okien a dverí sobášnej siene a obecného úradu

7 000
6 600
3 320
3 320
3 300
3 300

Na opravu historickej pamiatky Zichyho kaštieľa
na výmenu okien multifunkčnej budovy – obecný úrad, sobášna sieň,
zdravotné stredisko, klub dôchodcov a kultúrny dom
na rekonštrukciu kúrenia a výmenu okien a dverí kultúrneho domu

6 600

6 600

302. Obec Pača, 049 41

na výmenu okien a zakúpenie stolov a stoličiek v sále kultúrneho domu
na zavedenie vysoko-rýchlostného internetu (vybudovanie miesta na
príjem internetového signálu)
na úpravu nádvoria Obecného úradu

303. Obec Gemerská Poloma, 049 22

na rekonštrukciu remeselného dvora v Gemerskej Polome

2 200

304. Obec Silická Jablonica, 049 43

na rekonštrukciu Kultúrneho domu

2 200

305. Obec Rudná, 048 01

na výstavbu chodníka v Materskej škole Rudná

2 200

306. Obec Jablonov nad Turňou, 049 43

na opravu klubu dôchodcov v obci

2 200

307. Obec Bracovce, 072 05

na vybavenie kultúrneho domu v obci (na zakúpenie stoličiek a stolov)

6 600

308. Obec Šamudovce, 072 01

na rekonštrukciu a obnovu interiéru kultúrneho domu

6 600

309. Obec Hlivištia, 073 01

na opravu obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy

4 600

310. Obec Koromľa, 072 62

na riešenie havarijného stavu materskej školy v obci

2 000

311. Obec Baškovce, 073 01

na bleskozvody na budove ZŠ Baškovce

3 300

312. Obec Choňkovce, 072 63

Na dofinancovanie výstavby amfiteátra
Výmena vchodových dverí a zateplenie materskej školy 2.200 € a na
rekonštrukciu materskej školy 2.200 €

3 300

298. Obec Perín - Chym, 044 71
299. Obec Slanec, 044 17
300. Obec Blaţice, 044 16
301. Obec Drnava, 049 42

313. Obec Danišovce, 053 22
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6 600
6 600

2 200
2 200

4 400

314. Obec Poráč, 053 23

na vybudovanie detského ihriska

2 200

315. Mesto Krompachy, 053 42

na rekonštrukciu krytej plavárne v Krompachoch

6 600

316. Mesto Spišské Vlachy, 053 61

na výstavbu detského ihriska v Spišských Vlachoch

2 200

317. Obec Malé Chyndice, 951 54

Na opravu a údrţbu ZŠ a na opravu a údrţbu miestneho rozhlasu

6 640

318. Obec Paňa, 951 05

Na výmenu parketovej podlahy v sále KD a vymaľovanie stien

6 640

319. Obec Malý Cetín, 951 07

na vybavenie interiéru kultúrneho domu

6 640

320. Obec Alekšince, 951 22

6 640

324. Obec Lovce, 951 92

Na výstavbu detského ihriska v areáli futbalového ihriska
Na rekonštrukciu verejného priestranstva s vybudovaním autobusovej
zastávky, zabudovaním oddychových lavičiek a výsadbou zelene
Na dobudovanie a vybavenie interiéru priestorov kultúrneho domu
na rekonštrukciu tried: poplašné zariadenie do multimediálnej kniţnice a
odborných učební, maľovanie; dlaţby a obklady v laboratóriách; tieniace
ţalúzie do zborovne
na opravu a údrţbu domu smútku a jeho okolia

325. Obec Hosťovce, 951 91

Na dofinancovanie výmeny okien na budove materskej a základnej školy

6 640

326. Obec Malé Ripňany, 956 07

Na rekonštrukciu MŠ Malé Ripňany

6 640

327. Obec Podhradie, 955 01

Na rekonštrukciu miestnej komunikácie
na rekonštrukciu nebytových priestorov v majetku obce pre mladých
a seniorov, rekonštrukcia autobusovej zastávky obce
na rekonštrukciu obecnej budovy – Pošta
Na obnovu zaplaveného spojovacieho chodníka v blízkosti športového
areálu Základnej školy a nových nájomných bytov
Na udrţiavacie práce a stavebné úpravy na stavbe kultúrneho domu

6 640

6 640

334. Mesto Michalovce, 071 01

Na rekonštrukciu MŠ
na výmenu okien na zdravotnom stredisku a na čiastočnú rekonštrukciu
obecnej budovy
na realizáciu a výstavbu „Detského dopravného ihriska“

335. Obec Miloslavov, 900 42

na rekonštrukciu sociálnych zariadení v škole

6 400

321. Obec Choča, 951 76
322. Obec Neverice, 951 72
323.

Súkromná obchodná akadémia, Kremnická 26,
Bratislava

328. Obec Tesáre, 856 21
329. Obec Devičany, 935 04
330. Obec Čajkov, 935 24
331. Obec Pečenice, 935 03
332. Obec Sľaţany, 951 71
333. Obec Ţdiar, 059 55
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6 640
6 640
4 979
6 640

6 640
6 640
6 640
6 640

7 000
5 000

336. Obec Malý Lipník, 065 46
MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Stará
337.
Ľubovňa, 064 01
338. Obec Čirč, 065 42

na údrţbu MŠ a ZŠ

5 000

na kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity

5 000

na pokrytie nevyhnutných opráv obecného úradu

5 000

339. Obec Jakubany, 065 12

na rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku

6 000

340. Obec Plavnica, 065 45

na rekonštrukciu kotolne v obci

5 000

341. Obec Reľov, 059 04

na nákup zariadenia kultúrneho domu

5 000

342. Obec Niţná Polianka, 086 36

na revitalizáciu okien na budove MŠ Niţná Polianka

5 000

343. Obec Raslavice, 086 41

na zakúpenie pohrebného vozidla

5 000

344. Obec Zbudská Belá, 067 01

na prekrytie strechy obecného úradu a kultúrneho domu

6 000

345. Obec Zbojné, 067 13

na rekonštrukciu autobusových zastávok v obci

4 600

346. Obec Cigla, 086 37

na opravu budovy obecného úradu a kultúrneho domu

5 000

347. Obec Jurkova Voľa, 089 01

na rekonštrukciu budovy obecného úradu

5 000

348. Obec Kalná Roztoka, 067 72

na zateplenie budovy základnej školy s materskou školou

5 000

349. Obec Kurimka, 090 16

na dokončenie viacúčelového ihriska

5 000

350. Obec Pichne, 069 01

na dobudovanie kultúrneho domu

5 000

351. Obec Príslop, 067 66

na opravu kultúrneho domu

5 000

352. Mesto Šaštín - Stráţe, 908 41

na rekonštrukciu Kláštorného námestia v Šaštíne – Stráţach
na obnovu obecného asfaltového ihriska (obnova basketbalových košov
a oplotenie ihriska
pre Strednú odbornú školu, Pruské 294, 018 52 na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít študentov

17 000

353. Obec Prosiek, 032 23
354. Trenčiansky samosprávny kraj
OPORA G+N, Zdruţenie príbuzných a
355. priateľov duševne chorých, Dom duševného
zdravia, Rimavská Sobota, 979 01

na dovybavenie priestorov Domu duševného zdravia (práčky, postele,
skrine, vybavenie kuchyne...)
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5 000
10 000
13 000

356.

Banskobystrický samosprávny kraj, 974 01
Banská Bystrica

357. Obec Horovce, 072 02

358.

Zdruţenie slovenských spotrebiteľov,
Bratislava, 811 06

359. Mesto Bánovce nad Bebravou, 957 01
360. Obec Pečeňany, 956 36 Rybany
MŠ SR
ÚV SR

MŠ SR

MŠ SR

MŠ SR

pre Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13,977 01 Brezno na vybavenie
novej učebne didaktickou technikou a cudzojazyčnými učebnicami
(prenosný počítač, dataprojektor, televízor, magnetofón s ozvučením,
krihy z fr. vydavateľstiev, francúzsko–slovenský elektronický slovník)
3.000,- € a pre: Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 B.
Bystrica na rekonštrukciu šatní v priestoroch telocvične 10.000,- €
na náklady spojené s 26. ročníkom Silvestrovského behu pod názvom
„Horovská 10“
na prefinancovanie poskytovania právnej pomoci v rámci aktivít pre
ochranu spotrebiteľa v r.2009 (podania na súdy pre neprijateľné
podmienky spotreb. zmlúv, vypracovávanie podaní spotrebiteľov na súdy,
zastupovanie spotrebiteľov pred súdmi, mimosúdne riešenie sporov)
pre: Igor Neština, Svätoplukova 1267/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
na zabezpečenie ţivotných potrieb pre deti
pre: Michaelu Kajanovú, Pečeňany 204, na zabezpečenie ţivotných potrieb
Krajský školský úrad pre Spojenú školu, Metodova 2, Bratislava na nákup
vybavenia a elektroinštalačné práce v odborných učebniach fyziky a
biológie
úhrada faktúry za ceny PVL odovzdávané pri príleţitosti ocenenia
najúspešnejších športovcov SR za rok 2008
pre UK V Bratislave, Katedru humánnej geografie a demogeografie na
podporu projektu realizovaného v roku 2009 - príspevok na dopravné
náklady (Návšteva európskych inštitúcií VS a spoznávanie významných
metropol - Brusel, Štrasburg, Luxemburg, Haag, Amsterdam pedagogický projekt - návšteva Európskeho parlamentu, Ambasády SR,
Domu slovenských regiónov, Spoznávanie geografických špecifík
priestorových štruktúr európskych metropol)
pre Univerzitu Mateja Bela, Fakultu prírodných vied na technické
zabezpečenie Katedry informatiky na podporu slabozrakých a nevidiacich
- server + rozširujúce komponenty, laptop + GPS navigátor
pre Univerzitu Mateja Bela, Fakultu prírodných vied na technickoprístrojové dovybavenie Katedry biológie a ekológie - terénnu prenosnú
pH sondu pre potreby výskumu čistoty kvality vody, príslušenstvo k
agregátu na ichtyologický výskum na vybraných vodných tokoch,
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13 000

1 700

10 000

5 000
5 000
8 300
11 723

1 000

2 987

2 350

špeciálny fotoaparát pre vyuţitie študentmi
MŠ SR

MP SR
ÚV SR
MS SR
MPSVaR SR
SAV
MK SR
MZ SR
SAV
MS SR
MZ SR
ÚV SR
MK SR

pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekársku fakultu na
výdavky súvisiace s účasťou na výročnom stretnutí Medzinárodnej
spoločnosti pre bunkovú terapiu v San Diegu v USA ( letenky,
kongresový poplatok, ubytovanie, cestovné výdavky)
na organizačné zabezpečenie "Slovenského galavečera" v Bruseli 12.
mája 2009
úhrada faktúry za ceny PVL odovzdávané pri príleţitosti ocenenia
hasičom záchranárom za ich mimoriadnu obetavosť a nasadenie pri
záchrane osôb v krízových situáciách a pri katastrofických udalostiach
pre Okresný súd Čadca na vybavenie rekonštruovaných kancelárií
kancelárskym nábytkom
pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci na výmenu okien na
budove úradu
na V. ročník Dní Milana Hodţu 2009 (Obec Sučany - stretnutie seniorov
Turca) 850,- € a (Hodţova esej 2009 - odmeny súťaţiacim a
hodnotiteľom esejí) 2.155,- €
pre Národné osvetové centrum Bratislava na 55. ročník Folklórneho
festivalu Východná 2009 (príprava a realizácia programov)
pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratislava, I. neurologickú kliniku
LF UK, Mickiewiczova 13 Bratislava na rekonštrukciu posluchárne
pre Historický ústav SAV na zabezpečenie vedeckej konferencie
"Thurzovci a ich historický význam", konajúcej sa v dňoch 12. - 14. 10.
2009 v historických priestoroch Oravského hradu v Oravskom Podzámku
na riešenie havarijného stavu súdneho areálu - zabezpečenie parkovania
zamestnancov súdu, väzenskej stráţe a zainteresovaných osôb
pre Urologickú kliniku FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera na
prístrojové vybavenie (dokúpenie súčastí na skompletizovanie
laparoskopickej veţe)
úhrad fa za ceny PVL odovzdávané 8.10.2009 pri príleţitosti ocenenia
banských záchranárov zúčastnených na záchranárskych prácach pri
banskom nešťastí v bani Nováky
pre slovenský ľudový umelecký súbor - SĽUK, Bratislava na náklady
spojené s oslavami 60. výročia zaloţenia SĽUK-u
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3 320

133 000
5 567
33 000
6 600
3 005
10 000
20 000
1 500
17 000
17 000

18 590
33 000

17 000

SAV

na výrobu, osadenie a prípravu slávnostného odhalenia pamätnej tabude
pri príleţitosti 160. výročia Rozpustenia hurbanovských dobrovoľníkov
Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica na
refundáciu výdavkov spojených s dopravou a stravovaním členov
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a organizátorov pri
príleţitosti osláv 65. výročia SNP
na Vydanie zborníka „Slovenské národné povstanie 1944 – súčasť
európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny“

ÚV SR

beţné transfery

5 695

SAV

na program Encyklopédie Beliana
na podporu archeologického výskumu na Slovensku realizovaného
Archeologickým ústavom SAV
beţné transfery

170 000

na výstavbu detských ihrísk
pre Správu zariadení ÚV SR na rekonštrukciu pozemných komunikácií a
rekonštrukciu podzemnej spojovacej chodby medzi "novou" a historickou
budovou
x

331 939

ÚV SR

MK SR

SAV
ÚV SR
presun do roku 2010
ÚV SR
Spolu
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3 000

3 500

330 000
20 000

874 629
5 161 588,26

3.3 Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
Na zabezpečenie plynulého financovania spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie bola v kapitole Všeobecná pokladničná správa vytvorená v rozpočte roku
2009 rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii vo výške
57 960,8 tis. eur. Rezerva bola určená na administrovanie odvodov Európskej únii,
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a predvstupových
fondov, konkrétne na zefektívnenie systému finančného riadenia fondov Európskej únie
a iných finančných nástrojov, rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov a na ďalšie
výdavky, súvisiace s financovaním spoločných programov.
Prehľad o rozpočtovaných prostriedkoch a ich pouţití poskytuje tabuľka (v tis. eur):
Rozpočet 2009
Skutočnosť
2008
Schválený Upravený
1
2
3
Rezerva na
prostriedky
EÚ a odvody
EÚ spolu

1 918,6

57 960,8

194 963,2

Skutočnosť
2009
4

Plnenie v
%
5=4/3*100

62 052,2

31,8

Rozdiel
2009-2008
6=4-1
60 133,6

Index
2009/2008
7=4/1*100
3 234,2

Finančné prostriedky v rámci rezervy v súlade so svojím určením pouţité na odvody
do všeobecného rozpočtu Európskej únie.
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4. Štátne finančné aktíva a pasíva
4.1. Majetková a finančná pozícia štátnych rozpočtových organizácií
V tejto časti je hodnotená majetková a finančná pozícia štátnych rozpočtových organizácií
na základe údajov z agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát zostavených
k 31. 12. 2009. Uvedené údaje prezentujú aktíva a pasíva aj za predchádzajúce účtovné
obdobie prepočítané v mene euro. Majetok štátnych rozpočtových organizácií vykázaný
v aktívach agregovanej súvahy dosiahol k 31. 12. 2009 účtovnú hodnotu 37 757 514,0 tis. eur.
Uvedená hodnota majetku bola krytá v pasívach vlastnými a cudzími zdrojmi v rovnakej
výške v nasledovnom členení v tis. eur:
Aktíva

Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2008

A. Neobeţný majetok:
v tom:

10 556 735

9 663 384

328 585

276 451

dlhodobý hmotný majetok

4 045 885

3 878 031

dlhodobý finančný majetok
B. Obeţný majetok
v tom:

6 182 265

5 508 902

26 866 606

23 326 067

1 831 933

1 938 758

17 309 784

12 638 550

pohľadávky

2 529 584

4 328 364

finančný majetok

4 340 947

3 897 833

poskytnuté návratné finančné výpomocí

854 358

522 562

C. Časové rozlíšenie

334 173

366 037

37 757 514

33 355 488

dlhodobý nehmotný majetok

zásoby
zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

Aktíva celkom
Pasíva

Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2008

A. Vlastné imanie
v tom:
oceňovacie rozdiely
fondy
výsledok hospodárenia
B. B. Záväzky
v tom:
rezervy
zúčtovanie transferov medzi subjektmi VS
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové výpomoci a úvery
C. Časové rozlíšenie
Pasíva celkom
Zdroj: Ministerstvo financií SR
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-7 903 003

-6 010 238

95 914
4 809
-8 003 726

7 688
2 898
-6 020 824

44 983 493

38 665 054

539 378
15 426 236
20 347 217
4 401 284
4 269 378
677 024
37 757 514

506 712
12 112 864
16 851 187
7 139 963
2 054 328
700 672
33 355 488

Celkové aktíva štátnych rozpočtových organizácií vzrástli v porovnaní s rokom 2008
o 4 402 026,0 tis. eur.
Dlhodobý nehmotný majetok vzrástol o 52 134,0 tis. eur najmä v poloţke softvér
(o 29 557,2 tis. eur) a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (o 24 021,0 tis. eur).
Dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 167 854,0 tis. eur, čo bolo spôsobené najmä
prírastkom v obstaraní dlhodobého hmotného majetku (o 50 024,1 tis eur), dopravných
prostriedkoch (o 34 226,2 tis. eur) a v poloţke samostatné hnuteľné veci a súbory
samostatných hnuteľných vecí (o 52 318,7 tis. eur). Úbytok zaznamenali najmä ostatný
dlhodobý hmotný majetok o 3 379,4 tis. eur a poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok v predchádzajúcich obdobiach a to o 2 786,3 tis. eur.
Jednou z najvýznamnejších poloţiek, ktorá sa podieľala na celkovom prírastku aktív v roku
2009 bol dlhodobý finančný majetok. Nárast hodnoty podielových cenných papierov
a podielov v obchodných spoločnostiach predstavoval sumu viac ako 673 363,0 tis. eur.
Prírastok bol v takmer celej výške spôsobený účtovným zohľadnením podielových cenných
papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach štátu, v ktorých jednotlivé kapitoly štátneho
rozpočtu vykonávajú akcionárske práva a podiel na majetku prestavuje väčšinou 100%.
Prehľad majetkových účastí štátnych rozpočtových organizácií v obchodných spoločnostiach
je uvedený v časti 4.2.1.3. Štátne finančné aktíva ako vklady štátu v tuzemských
spoločnostiach a ostatné finančné investície.
štátnych finančných aktív záverečného účtu.
V rámci obeţného majetku v porovnaní s rokom 2008 došlo ku zníţeniu zásob
(o 106 825,0 tis. eur), krátkodobých pohľadávok (o 2 015 561,3 tis. eur) a v rámci nich
pohľadávok voči odberateľom a pohľadávok z daňových a colných rozpočtových príjmov.
Naopak dlhodobé pohľadávky vzrástli o 216 785,4 tis. eur. Celková zmena obeţných aktív
znamenala prírastok vo výške 3 540 539,0 tis. eur.
Najvýznamnejší poloţkou tvoriacu nárast obeţných aktív je, rovnako ako
v predchádzajúcom období, zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy v celkovej
sume 17 309 784,0 tis. eur, čo je o 4 671 234,0 tis. eur viac ako v roku 2008. Predmetná
poloţka aktív predstavuje v účtovníctve zaúčtované a vykázané transakcie vyplývajúce
z čerpania kapitálových prostriedkov štátnymi rozpočtovými organizáciami a z poskytnutých
beţných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu príspevkovým organizáciám
prostredníctvom kapitol štátneho rozpočtu ako zriaďovateľov týchto organizácií.
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Krátkodobý finančný majetok sa oproti roku 2008 zvýšil o 443 114,0 tis. eur.
Dôvodom zvýšenia finančného majetku bol nárast finančných prostriedkov na beţných
účtoch. Stav pohľadávok z návratných finančných výpomocí sa v roku 2009 zvýšil
o 242 04,05 tis. eur, a to najmä v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci
Ţelezničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. v sume 165 969,6 tis. eur a Ţelezniciam
Slovenskej republiky v sume 69 906,3 tis. eur. Návratné finančné výpomoci zo realizovaných
štátnych záruk sa v roku 2009 zníţili o splátku 21 138,3 tis. eur od Vodohospodárskej
výstavby, š.p. Bratislava.
Časové rozlíšenie na strane aktív predstavujú najmä náklady budúcich období.
Podstatnú časť nákladov budúcich období tvorí zaplatené poistné, príspevky, členské, dopredu
uhradené sluţby ako nájomné, servisné sluţby a podobne. Oproti roku 2008 došlo ku zníţeniu
uvedenej poloţky o 31 864 tis. eur.
Celkové pasíva štátnych rozpočtových organizácií zaznamenali k 31. 12. 2009 zhodne
s aktívami zvýšenie o 4 402 026,0 tis. eur.
Vlastné imanie dosiahlo k 31. 12. 2009 hodnotu -7 903 003,0 tis. eur. Vlastné imanie
je v štátnych rozpočtových organizáciách tvorené predovšetkým účtovným výsledkom
hospodárenia za beţný rok a účtovnými výsledkami predchádzajúcich rokov. Účtovný
výsledok hospodárenia za rok 2009 štátnych rozpočtových organizácií dosiahol zápornú
hodnotu -1 074 192,7 tis. eur a výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobia
-6 929 531,7 tis. eur. Pozitívny vplyv na vlastné imanie mali oceňovacie rozdiely vykázané
celkovou sumou 95 914,0 tis. eur z titulu precenenia majetkových účastí v obchodných
spoločnostiach štátu a v menšej miere tvorba ostatných fondov vo výške 4 808,7 tis. eur.
Záväzky sa zvýšili o 6 318 439,0 tis. eur, z čoho najväčší podiel tvorili uţ pri aktívach
spomenuté zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy vo výške 3 313 372,0 tis. eur.
Na strane pasív predstavuje zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy čerpané
kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu u rozpočtových organizácií a prijaté beţné
a kapitálové transfery u príspevkových organizácií, ktoré im boli poskytnuté jednotlivými
kapitolami štátneho rozpočtu.
V rámci dlhodobých záväzkov došlo k zvýšeniu o 3 566 857,0 tis. eur z dôvodu emisie
dlhodobých dlhopisov. Zníţenie záväzkov bolo zaznamenané v poloţke iných záväzkov
o 13 880,4 tis. eur a ostatných dlhodobých záväzkov o 796 780,0 tis. eur.
Krátkodobé záväzky sa zníţili o 2 738 679,0 tis. eur.
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Bankové úvery a výpomoci vo výške 4 269 378,0 tis. eur sú tvorené dlhodobými
bankovými úvermi v hodnote 537 527,0 tis. eur (zníţenie o 71 633,8 tis. eur) a beţnými
bankovými úvermi v sume 2 791 251,0 tis. eur (zvýšenie o 2 087 083,9 tis. eur). Ďalej sa
na týchto pasívach podieľajú vydané krátkodobé dlhopisy sumou 940 600,0 tis. eur (zvýšenie
o 199 600,0 tis. eur), ktoré predstavujú štátne pokladničné poukáţky.
Časové rozlíšenie na strane pasív vo výške vo výške 677 024,0 tis. eur. predstavuje
najmä výnosy budúcich období vo výške 482 561,6 tis. eur, sú to príjmy účtované v roku
2009, ktoré sa týkajú výnosov budúcich období. Výdavky budúcich období v sume
194 462,4 tis. eur sú vykázané časovo rozlíšené náklady beţného obdobia, ktoré sa týkajú
výdavkov budúcich období.
Výkaz ziskov a strát obsahuje agregované náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
štátnych rozpočtových organizácií. V rámci tejto časti sú prezentované významovo najväčšie
poloţky nákladov a výnosov. Náklady a výnosy štátnych rozpočtových organizácií za rok
2009 v tis. eur uvádza nasledujúca tabuľka:

Náklady
spotrebované nákupy
sluţby
osobné náklady
dane a poplatky
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
odpisy, rezervy, opravné poloţky
finančné náklady
mimoriadne náklady
náklady na transfery a náklady z odvodu
z príjmov

Stav k 31.12.2009
538 940
826 303
2 266 939
13 272
2 202 927
1 971 203
977 432
4 697
29 800 503

Stav k 31.12.2008
491 481
759 431
2 115 278
14 785
1 919 666
1 013 390
1 525 852
3 052
28 188 279

38 602 216

36 031 241

Náklady celkom
Výnosy

Stav k 31.12. 2009

trţby za vlastné výkony a tovar

Stav k 31.12.2008

114 179

85 182

zmena stavu vnútroorganizačných zásob
aktivácia
daňové a colné výnosy z poplatkov
ostané výnosy z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek
finančné výnosy
mimoriadne výnosy
výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych RO a štátnych PO

218
346
10 733 309
1 290 793
315 930
764 349
538
24 308 650

175
257
11 632 286
567 500
239 996
1 776 359
8 067
22 929 394

Výnosy celkom

37 528 312

37 239 221

výsledok hospodárenia pred zdanením

-1 073 904

1 208 007

100

splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

293

778

-1 074 197

1 207 229

Zdroj: Ministerstvo financií SR

V rámci spotrebovaných nákupov a sluţieb v roku 2009 byli najvýznamnejšími
poloţkami spotreba materiálu 350 362,2 tis. eur a energie 107 303,2 tis. eur. V rámci sluţieb
boli vynaloţené náklady na opravu a udrţovanie v sume 197 920,8 tis. eur a ostatné sluţby
v sume 597 694,5 tis. eur. Medzi ostatné sluţby patria najmä nájomné, doprava a prepravné
sluţby, náklady na školenia, stráţnu sluţbu, telekomunikačné sluţby, poštovné a podobne.
Nárast nákladov na ostatné sluţby oproti roku 2008 bol o 69 761,3 tis. eur.
Osobné náklady sú reprezentované najmä mzdovými nákladmi, ktoré v agregovanom
výkaze ziskov a strát predstavujú sumu 1 554 798,2 tis. eur s prírastkom 93 337,1 tis. eur
oproti roku 2008. Zákonné sociálne poistenie dosiahlo sumu 485 067,4 tis, eur a zákonné
sociálne náklady sumu 212 707,9 tis. eur.
Náklady na dane a poplatky dosiahli 13 270,0 tis. eur. Boli tvorené takmer výlučne
daňou z nehnuteľnosti vo výške 5 203,8 tis. eur a ostatnými daňami a poplatkami, ktoré sú
tvorené najmä miestnymi daňami a poplatkami vo výške 8 062,1 tis. eur.
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť boli tvorené nákladmi na odpísané
pohľadávky vo výške 460 459,5 tis. eur a ostatnými nákladmi 1 669 985,5 tis. eur, ktoré
tvorili najmä manká a škody, členské príspevky a podobne.
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku boli vykázané
vo výške 467 828,6 tis. eur a vytvorené rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej činnosti
1 503 346,3 tis. eur. V porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu tvorby opravných poloţiek
z dôvodu zníţenia hodnoty majetku (najmä pohľadávok) o 1 124 522,0 tis. eur. Samotné
pohľadávky vykazovali opravné poloţky vo výške 1 648 507,1 tis. eur v rátane vytvorených
opravných poloţiek z predchádzajúcich rokov.
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov t.j. náklady na poskytnuté beţné
a kapitálové transfery subjektom verejnej správy boli vo výške 29 800 503,0 tis. eur.
Náklady z podnikateľskej činnosti dosiahli 649,0 tis. eur a z hlavnej činnosti
38 602 216,0 tis. eur.
Na strane výnosov štátnych rozpočtových organizácií predstavovali najvyššiu poloţku
tradične daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 10 733 309,0 tis. eur, z toho daňové
a colné výnosy štátu 10 461 233,0 tis. eur a výnosy z poplatkov 272 076,0 tis. eur.
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V rámci ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti boli vykázané najmä výnosy
z pokút, penále a úrokov z omeškania vo výške 138 617,2 tis. eur a ostatné výnosy vo výške
1 126 277,0 tis. eur. Ostatné výnosy predstavuje najmä poistné plnenia, nájomné, dobropisy,
inventúrne prebytky a náhrady za škodu.
Finančné výnosy dosiahli 764 349,0 tis. eur a v rámci nich dosiahli výnosové úroky
sumu 94 768,1 tis. eur a ostatné finančné výnosy 647 111,7 tis. eur.
Výnosy z prijatých beţných a kapitálových transferov v štátnych rozpočtových
organizáciách dosiahli 24 308 650,0 tis. eur. Z toho tvorili výnosy z beţných transferov
zo štátneho rozpočtu 7 330 718,2 tis. eur, výnosy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu

517 351,5

tis.

eur,

výnosy

z transferov

od

Európskych

spoločenstiev

1 360 275,5 tis. eur a výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 14 999 907,8 tis. eur.
Výnosy z podnikateľskej činnosti dosiahli 1 176,0 tis. eur a z hlavnej činnosti
37 527 136,0 tis. eur.
Štátne rozpočtové organizácie dosiahli za rok 2009 porovnaním výnosov a nákladov
záporný účtovný výsledok po zdanení vo výške 1 074 197,0 tis. eur.
4.2. Štátne finančné aktíva a pasíva v správe Ministerstva financií SR
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vymedzuje štátne finančné aktíva
ako peňaţné prostriedky na bankových účtoch štátnych rozpočtových a príspevkových
organizácií, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu
z poskytnutých návratných výpomocí, úverov a pôţičiek.
Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu z prijatých úverov vlády, z vydaných
cenných papierov, ako aj záväzky štátnych príspevkových organizácií vzniknuté z úverových
vzťahov.
V roku 2009 sa stav štátnych finančných aktív zníţil o 650 636,4 tis. eur, zatiaľ čo
stav záväzkov štátu vzrástol o 753 963,4 tis. eur.
Celkový prehľad o vývoji tejto skupiny štátnych finančných aktív a pasív v roku
2009 poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur):

1. Prostriedky štátu na účtoch v Štátnej pokladnici
2. Vládne pohľadávky voči zahraničiu
3. Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s.
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Stav k
31.12.2008
2 583 620,1
124 361,0
97 068,1

Stav k
31.12.2009
2 970 280,7
114 409,6
98 915,8

Zmena
386 660,6
-9 951,4
1 847,7

4. Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách, cenné
papiere a ostatné finančné investície
5. Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach a ostatné
finančné investície
6. Pohľadávky z návratných finančných výpomocí
7. Ostatné pohľadávky
8. Pohľadávky voči podnikom
9. Časové rozlíšenie – náklady budúcich období
Štátne finančné aktíva celkom
1. Vládne záväzky voči zahraničiu – pôţičky
2. Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB, a.s.
3. Vládne záväzky voči zahraničiu – úvery
4. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov
Štátneho fondu cestného hospodárstva (ŠFCH)
5. Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov - prijaté
MF SR
6. Záväzky z emisií štátnych cenných papierov
7. Prevzaté záväzky od ŢSR, ŢS, a.s., EIB a RBRE
8. Iné záväzky – refinančný systém
9. Záväzky z anonymných vkladov
10. Dôchodková reforma
11. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov
Záväzky celkom:
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
2. Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období
3. Hospodársky výsledok účtovného obdobia
4. Vnútorné zúčtovanie
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
6. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu
zriaďovateľa
Štátne finančné pasíva celkom

142 004,9

158 714,0

16 709,1

183 057,5

226 864,8

43 807,3

522 562,4
2 100 402,4
6 400,0
358 228,7
6 117 705,1
203 820,8
4 205,2
8,9

743 468,7
826 460,4
6 293,0
321 661,7
5 467 068,7
164 452,6
4 237,1
8,6

220 906,3
-1 273 942,0
-107,0
-36 567,0
-650 636,4
-39 368,2
31,9
-0,3

140 281,0

120 588,4

-19 692,6

265 058,8

252 485,8

-12 573,0

17 060 652,5
440 257,8
5 117 849,6
32 874,5
950 807,4
4 806,5
24 220 623,0

20 827 109,7
382 461,0
3 117 928,7
29 807,1
75 507,4
0,0
24 974 586,4

3 766 457,2
-57 796,8
-1 999 920,9
-3 067,4
-875 300,0
-4 806,5
753 963,4

-18 353 040,1 -18 215 139,8

137 900,3

110 118,6
157 094,2
-18 302,0
-3 402,6

95 454,7
-669 214,2
-718 148,1
-26 327,9

-14 663,9
-826 308,4
-699 846,1
-22 925,3

4 614,0

25 857,6

21 243,6

6 117 705,1

5 467 068,7

-650 636,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Celkové medziročné zníţenie stavu štátnych finančných aktív súvisí najmä
s poklesom depozít v komerčných bankách, zníţením stavu vládnych pohľadávok voči
zahraničiu, pohľadávok voči podnikom a fyzickým osobám a poklesom nákladov budúcich
období hlavne vo forme akruálneho diskontu k štátnym dlhopisom a štátnym pokladničným
poukáţkam. Štátne finančné aktíva sa v priebehu roka 2009 zvýšili vplyvom nárastu
peňaţných prostriedkov štátu na účtoch v Štátnej pokladnici, vkladov štátu v medzinárodných
finančných inštitúciách a v tuzemských spoločnostiach, nárastu pohľadávok z návratných
finančných výpomocí a pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s.
Medziročné zvýšenie záväzkov, a tým aj štátneho dlhu o 753 963,4 tis. eur, bolo
spôsobené predovšetkým emisiami štátnych pokladničných poukáţok a štátnych dlhopisov.
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Na celkovom stave štátnych finančných aktív 5 467 068,7 tis. eur sa jednotlivé ich
poloţky podieľali takto (v %):
Poloţka aktív
Prostriedky na účtoch v Štátnej pokladnici a krátkodobé
finančné investície
Pohľadávky tuzemské
Pohľadávky zahraničné
Vklady štátu v tuzemsku a v zahraničí
Časové rozlíšenie – náklady budúcich období

2008

2009
42,2

54,3

43,0
3,6
5,3
5,9

28,8
3,9
7,1
5,9

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Celkový stav záväzkov v sume 24 974 586,4 tis. eur v štruktúre tvorili (v %):
Poloţka záväzkov
Záväzky z emisií štátnych cenných papierov
Záväzky z refinančného systému so Štátnou pokladnicou
Dôchodková reforma a záväzky z anonymných vkladov
Ostatné záväzky tuzemské a zahraničné

2008

2009
70,4
21,1
3,9
4,6

83,4
12,5
0,4
3,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR

4.2.1. Vývoj štátnych finančných aktív
Hodnotenie vývoja štátnych finančných aktív za rok 2009 je zamerané na nasledovné
oblasti:
 stav a vývoj prostriedkov na účtoch v Štátnej pokladnici,
 štátne finančné aktíva voči zahraničiu,
 štátne finančné aktíva ako vklady a pohľadávky štátu voči tuzemským spoločnostiam.
4.2.1.1. Stav a vývoj prostriedkov na účtoch v Štátnej pokladnici
V priebehu roka 2009 sa stav štátnych finančných aktív na účtoch v Štátnej
pokladnici zvýšil o 386 660,6 tis. eur, ako o tom svedčí nasledovný prehľad (v tis. eur):
Poloţka aktív
Účet exekučných platieb (účelové prostriedky na
konverziu zbrojnej výroby)
Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií
Finančné náhrady - zákon o pozemkových úpravách
Účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu
Vkladový účet štátnych finančných aktív
Účet dôchodkovej reformy
Účet splátok návratných finančných výpomocí
Štátne finančné aktíva

104

Zmena

Stav k
31.12.2008

Stav k
31.12.2009

2 122,6

3,9

-2 118,7

960,9
834,2
849 966,9
62,8
950 807,4
24 953,1
1 829 707,9

961,0
892,1
45 887,3
5,1
75 507,4
25 965,3
149 222,1

0,1
57,9
-804 079,6
-57,7
-875 300,0
1 012,20
-1 680 485,8

Účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier
Vybrané mimorozpočtové prostriedky MF SR
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia - špeciál
Účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil
Účet vládnych pohľ. a záv. prevzatých od ČSOB (CDZ)
Účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh - SKK
Účet pre operácie ARDAL Štátny dlh – EUR
Devízový účet pre operácie ARDAL Štátny dlh – USD
Účet pre anonymné vklady
Účty vládnych úverov a emisií
Účty štátnych finančných aktív s p o l u

1 964,3
0,0
1 964,3
0,0
1 560,6
0,0
8 992,7
0,0
988,0
0,0
704 167,1
0,0
3 363,6 2 791 251,0
1,4
0,5
32 874,5
29 807,1
751 947,9 2 821 058,6
2 583 620,1 2 970 280,7

-1 964,3
-1 964,3
-1 560,6
-8 992,7
-988,0
-704 167,1
2 787 887,4
-0,9
-3 067,4
2 069 110,7
386 660,6

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Stav prostriedkov na účtoch štátnych finančných aktív vedených v Štátnej pokladnici
k 31.12.2009 vykazoval 2 970 280,7 tis. eur, čo predstavuje v porovnaní so začiatočným
stavom vo výške 2 583 620,1 tis. eur zvýšenie o 386 660,6 tis. eur. Na jednotlivých účtoch sa
zaznamenal nasledujúci vývoj:
 účet exekučných náhrad (účelové prostriedky na konverziu zbrojnej výroby): zníţenie
stavu o 2 118,7 tis. eur bolo spôsobené poukázaním finančných prostriedkov vo výške
2 122,6 tis. eur spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu
SR v právnej veci porušenia cenovej disciplíny spoločnosťou Slovnaft, a.s. Príjem na účte
v celkovej výške 3,9 tis. eur predstavujú prevody finančných prostriedkov príslušných
daňových úradov SR podľa Metodického pokynu č. 67/2/2005, ktorý vydalo Daňové
riaditeľstvo SR. Ide o prevody zostatkov peňaţných prostriedkov súvisiacich s inkasovanými
exekučnými platbami a odplatou za postúpené pohľadávky;
 finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácií: na účet boli prijaté prostriedky vo výške
0,8 tis. eur. Ide o vrátenie kúpnej ceny fyzickým osobám, ktorú štát vyplatil pri odkúpení
pozemkov na základe rozsudkov okresných súdov. Zníţenie o 0,7 tis. eur vyplýva z finančnej
náhrady vyplatenej Ministerstvom financií SR fyzickým osobám pri mimosúdnych
rehabilitáciách;
 finančné náhrady – zákon o pozemkových úpravách: na účet boli prijaté prostriedky
v celkovej sume 58,1 tis. eur. Ide o vrátenie príslušných finančných náhradových súm, ktoré
fyzické osoby vrátili štátu podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov na základe
rozhodnutí pozemkových úradov. Z účtu boli poukázané fyzickým osobám preplatky v sume
0,2 tis. eur;
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 účelové prostriedky z FNM na splácanie štátneho dlhu: začiatočný stav účtu vo výške
849 966,9 tis. eur bol zníţený v priebehu roka o 804 079,6 tis. eur nasledovnými úhradami:
-

53 110,3 tis. eur Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na základe
uznesenia vlády č. 705/2008 o stave dopravnej infraštruktúry,

-

1 525,0 tis. eur Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako vklad
do novovzniknutej akciovej spoločnosti na základe uznesenia vlády č. 153/2009
v súvislosti s predĺţením širokorozchodnej trate Košice – Bratislava – Viedeň,

-

23 517,9 tis. eur Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava na zvýšenie
základného imania,

-

9 446,0 tis. eur ako úhrada 8. splátky kapitálu SR a rezerv do EIB,

-

41 439,2 tis. eur na zvýšenie základného imania Exportno–importnej banky SR,

-

165 969,6 tis. eur ako návratná finančná výpomoc pre ţelezničnú spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s. Bratislava na základe uznesenia vlády č. 173/2009,

-

69 906,4 tis. eur ako návratná finančná výpomoc pre Ţeleznice SR, Bratislava
na základe uznesenia vlády č. 173/2009,

-

4 152,0 tis. eur Ministerstvu zdravotníctva SR na zvýšenie základného imania formou
peňaţného vkladu pre NÚSCCH, a.s., Bratislava,

-

180 519,0 tis. eur spoločnosti Yukos International UK B. ako spätné odkúpenie 49 %
akcií Transpetrolu, a.s.,

-

53 300,0 tis. eur Ministerstvu vnútra SR ako peňaţný vklad do základného imania
pre Nemocnicu svätého Michala, a.s., Bratislava,

-

18,1 tis. eur Ministerstvu zdravotníctva SR ako peňaţný vklad do základného imania
pre NÚSCCH a.s., Bratislava,

-

65 100,0 tis. eur Ministerstvu zdravotníctva SR na zvýšenie základného imania
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. z dôvodu zlúčenia Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a.s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. na základe uznesenia vlády
č. 684/2009,

-

693,2 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR na zvýšenie základného imania
pre MH Invest, s.r.o. v súvislosti s realizáciou úlohy na projekte Samsung na základe
uznesení vlády č. 1070/2006 a č. 229/2007,

-

129 763,0 tis. eur Ministerstvu zdravotníctva SR ako návratná finančná výpomoc
zdravotníckym zariadeniam na základe zmlúv uzatvorených medzi Ministerstvom
zdravotníctva SR, Ministerstvom financií SR a zdravotníckymi zariadeniami
na základe uznesenia vlády č. 938/2009,
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-

5 619,9 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR pre MH Invest, s.r.o. na nákup
pozemkov na zabezpečenie investície na základe zmluvy medzi AU Optronics /L/
Corporation a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
na základe uznesenia vlády č. 865/2009.

Konečný stav účtu bol 45 887,3 tis. eur.
 vkladový účet štátnych finančných aktív: stav sa zníţil o 57,7 tis. eur. Celkový
príjem na účte vo výške 91,4 tis. eur tvorili:
-

19,4 tis. eur prijaté úhrady zo splácania pohľadávok od fyzických osôb,

-

72,0 tis. eur predstavuje hodnotu majetku spravovaných cenných papierov, ktorý bol
po delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej republiky odovzdaný do správy
VÚB, a.s. ako právneho nástupcu ŠBČS.
Z účtu boli poukázané finančné prostriedky v celkovej sume 149,1 tis. eur:

-

63,5 tis. eur spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava na základe rozsudku Najvyššieho
súdu SR vo veci porušenia cenovej disciplíny,

-

85,6 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR na zvýšenie základného imania
pre MH Invest s.r.o. v súvislosti s realizáciou úlohy na projekte Samsung na základe
uznesení vlády č. 1070/2006 a č. 229/2007.
Konečný stav účtu bol 5,1 tis. eur

 účet dôchodkovej reformy: začiatočný stav účtu 950 807,4 tis. eur sa zníţil
o 875 300,0 tis. eur. V tejto výške boli v priebehu roka 2009 poskytnuté peňaţné prostriedky
Sociálnej poisťovni na krytie jej deficitu na základe § 293 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení. Konečný stav účtu bol 75 507,4 tis. eur.
 účet splátok návratných finančných výpomocí: začiatočný stav účtu 24 953,1 tis. eur sa
v priebehu roka zvýšil o 1 012,2 tis. eur a k 31.12.2009 dosiahol 25 965,3 tis. eur. Na účte bol
zaznamenaný prírastok zdrojov v sume 27 988,7 tis. eur, ktorý tvorili príjmy zo splátok
návratných finančných výpomocí od mesta Košice v sume 1 383,1 tis. eur, od Ministerstva
pôdohospodárstva SR za zrušené štátne fondy 1 816,7 tis. eur, splátky od štátneho podniku
Vodohospodárska výstavba 21 138,3 tis. eur, návratný príspevok od fyzických osôb
1,4 tis. eur a mylná platba od Svetovej banky v sume 3 649,2 tis. eur.
Úbytok prostriedkov na účte v celkovej sume 26 976,5 tis. eur bol spôsobený
poukázaním 2 103,3 tis. eur do medzinárodných inštitúcií IBRD a IDA,
zdravotníctva SR 13 157,4 tis. eur ako

Ministerstvu

vklad do základného imania NÚSCCH, a.s.,
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Bratislava, spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava 2 865,6 tis. eur na základe rozsudku
Najvyššieho súdu SR vo veci porušenia cenovej disciplíny a suma 8 850,2 tis. eur ako vklad
do základného imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava.
 účet prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier: začiatočný stav účtu bol
1 964,3 tis. eur a konečný stav bol nulový. Z účtu boli v priebehu roka poukázané finančné
prostriedky:
-

1 931,9 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR ako návratná finančná výpomoc mestu
Ţilina na výkup pozemkov v rámci spoločnosti Govinvest I a Govinvest II v súlade
so zmluvou medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva
SR, mestom Ţilina a spoločnosťami Kia Motors Corporation a Hyundai Mobis
na základe uznesenia vlády č. 750/2009,

-

32,4 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR na zvýšenie základného imania
MH Invest,

s.r.o., Bratislava v súvislosti s realizáciou úloh na projekte Samsung

na základe uznesení vlády č. 1070/2006 a č. 229/2007.
 účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – špeciál:

začiatočný stav účtu

bol

1 560,6 tis. eur a konečný stav účtu bol nulový. Z účtu bolo poukázaných 1 560,6 tis. eur
spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR vo veci
porušenia cenovej disciplíny.
 účet splátok vládnych úverov zo zahraničia – civil: začiatočný stav účtu bol
8 992,7 tis. eur a konečný stav účtu bol nulový. Príjem na účet v sume 656,9 tis. eur tvorili
splátky istín z vládnych pohľadávok a úverov z krajín Alţírsko, Laos a Albánsko. Z účtu boli
vyplatené finančné prostriedky v celkovej sume 9 649,6 tis. eur:
-

9 113,2 tis. eur bolo poukázaných spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava na základe
rozsudku Najvyššieho súdu SR vo veci porušenia cenovej disciplíny,

-

536,4 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR na zvýšenie základného imania
MH Invest, s.r.o., Bratislava v súvislosti s realizáciou úloh na projekte Samsung
na základe uznesení vlády č. 1070/2006 a č. 229/2007.

 účet vládnych pohľadávok a záväzkov prevzatých od ČSOB, a.s. (CDZ): stav účtu
na začiatku roka 2009 bol 988,0 tis. eur. V priebehu roka bola na účet prijatá platba
41,5 tis. eur ako splátka istiny vládneho úveru z dlţníckej krajiny Kambodţa. Z účtu boli
poukázané finančné prostriedky v celkovej sume 1 029,5 tis. eur:
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-

41,5 tis. eur Ministerstvu hospodárstva SR na zvýšenie základného imania MH Invest,
s.r.o., Bratislava v súvislosti s realizáciou úloh na projekte Samsung podľa uznesení
vlády č. 1070/2006 a č. 229/2007,

-

988,0 tis. eur spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava na základe rozsudku Najvyššieho
súdu SR vo veci porušenia cenovej disciplíny.

 účet ostatných operácií ARDAL Štátny dlh – korunový: začiatočný stav na účte bol
vo výške 704 167,1 tis. eur. V súvislosti so zavedením meny euro bol tento zostatok
peňaţných prostriedkov na účte dňa 8.1.2009 prevedený na devízový účet ostatných operácií
ARDAL v mene EUR. Z účtu bol uhradený schodok štátneho rozpočtu za rok 2008 vo výške
704 167,1 tis. eur.
Zostatok na účte k 31. 12. 2009 vykazuje nulovú hodnotu.
 účet pre operácie ARDAL Štátny dlh EUR: začiatočný stav na účte bol 3 363,6 tis. eur.
Na účet boli prijaté peňaţné prostriedky v sume 13 459 787,7 tis. eur, ktoré tvorili:
-

3 341,4 tis. eur čerpanie tranţí úverov,

-

704 167,1 tis. eur prevod zostatku peňaţných prostriedkov z účtu č. 7000123731/8180
vedeného v Sk do konca roka 2008,

-

6 100 465,3 tis. eur emisia tuzemských a zahraničných dlhopisov vrátane prémie
a alikvotného úrokového výnosu,

-

1 240 104,9 tis. eur emisia tuzemských štátnych pokladničných poukáţok,

-

30 044,6 tis. eur úroky a diskont, ktorých ekvivalent bol prevedený z výdavkového
rozpočtového účtu na tento mimorozpočtový účet,

-

2 087 233,6 tis. eur príjem z pôţičiek od komerčných bánk,

-

180 519,0 tis. eur refundácia úhrady prostriedkov v sume 240 000 000 USD za spätné
odkúpenie 49 % akcií Transpetrolu, a.s.,

-

3 113 911,8 tis. eur krátkodobé pôţičky od Štátnej pokladnice z refinančného
systému.

Z účtu bolo uhradených 10 671 900,3 tis. eur:
-

2 655 520,4 tis. eur splátka tuzemských štátnych dlhopisov,

-

124 574,3 tis. eur splátka istín úverov,

-

1 059 000,0 tis. eur splátka istín štátnych pokladničných poukáţok,

-

5 093 348,9 tis. eur splátky pôţičiek od Štátnej pokladnice z refinančných obchodov,

-

704 167,1 tis. eur úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 2008,
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-

812 920,0 tis. eur poskytnuté pôţičky tuzemským bankám,

-

41 923,1 tis. eur prevod AÚV a prémie na príjmový rozpočtový účet,

-

17,4

tis.

eur

úroky,

ktorých

eurový

ekvivalent

bol

prevedený

z tohto

mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet,
-

180 429,1 tis. eur úhrada obchodu FX – SPOT.

Stav účtu k 31. 12. 2009 bol 2 791 251,0 tis. eur.
 devízový účet USD pre operácie ARDAL Štátny dlh: začiatočný stav na tomto účte bol
1,4 tis. eur. Na účet boli prijaté peňaţné prostriedky v sume 522 927,6 tis. eur, ktoré tvorili:
-

251 355,2 tis. eur úhrada pôţičiek od komerčných bánk,

-

17,2 tis. eur úroky z pôţičiek od komerčných bánk,

-

180 429,1 tis. eur peňaţné prostriedky FX SPOT,

-

91 126,1 tis. eur prijatá pôţička od komerčnej banky.

Úhradu z účtu v celkovej sume 522 928,5 tis. eur predstavujú tieto pohyby:
-

271 081,9 tis. eur splatenie pôţičky od komerčnej banky,

-

70 854,8 tis. eur poskytnuté pôţičky tuzemským bankám,

-

180 519,0 tis. eur spätné odkúpenie 49 % akcií spoločnosti Transpetrol, a.s. v súlade
s uznesením vlády SR č. 255 z 25. marca 2009,

-

5,9 tis. eur splatenie úroku komerčnej banke,

-

466,9 tis. eur kurzové rozdiely.

Stav účtu k 31. 12. 2009 bol 0,5 tis. eur.
 na účte anonymných vkladov: stav peňaţných prostriedkov sa na konci roka 2009 zníţil
o 3 067,4 tis. eur oproti začiatočnému stavu. Toto zníţenie predstavuje výplata náhrad
zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa. Zostatok účtu ku koncu roka 2009 predstavuje
sumu 29 807,1 tis. eur.
4.2.1.2. Štátne finančné aktíva – Pohľadávky voči zahraničiu
a) Stručný prehľad o stave vysporiadania civilných pohľadávok Slovenskej republiky
voči zahraničiu
Ruská federácia
Dlh Ruskej federácie voči SR je splácaný na základe „Dohody medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlţenosti bývalého ZSSR a Ruskej
federácie voči Slovenskej republike“ zo dňa 24.6.1994 (ďalej v texte aj „Dohoda“), ktorá bola
doplnená dvomi protokolmi

o vnesení zmien do Dohody podpísanými dňa 28.8.2002
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a 23.7.2003. Reţim realizácie tovarových dodávok zo strany Ruskej federácie je zakotvený
v uznesení vlády SR č. 576 zo 16.06.2004. Realizácia

tovarových dodávok v sume

5 139,7 tis. eur pokračovala v roku 2009 pre Ministerstvo vnútra SR. Dodatočne sa zníţila
zadlţenosť (odpísanie) o sumu 713,7 tis. eur z predmetnej pohľadávky v súlade s bodom 7
Memoranda vzájomného porozumenia zo dňa 18.3.2003.
Ruská federácia – Krivoj Rog
Pohľadávka je vedená voči Ruskej federácii samostatne. Ide o výstavbu
Krivoroţského ťaţobného a opravárenského kombinátu tzv. „KŤUK“ na území Ukrajiny –
Krivoj Rog. Vlastnícke vzťahy medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou však neboli doteraz
vyriešené. Vec je riešená Ministerstvom hospodárstva SR.
Alžírska demokratická ľudová republika
Pohľadávka vznikla z nesplateného úveru poskytnutého na základe úverovej dohody
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alţírskej demokratickej
ľudovej republiky podpísanej dňa 16. novembra 1984.
ADĽR pokračuje v splácaní v hotovosti a formou tovarových dodávok podľa
splátkového kalendára stanoveného do roku 2010 na základe medzivládnej úverovej dohody.
Myanmarský zväz
Splácanie dlhu Myanmarského zväzu voči SR prebiehalo v súlade so splátkovým
kalendárom

dohodnutým

v Zmluve

o úhrade

pohľadávok

Slovenskej

republiky

v Myanmarskom zväze zo dňa 10.11.1994 a jej dodatkov č. 1, 2 a 3 medzi MF SR
a spoločnosťou Transakta, a. s. Bratislava.
Vláda SR uznesením č. 812 zo dňa 18.11.2009 súhlasila s predčasným splatením
dlhu Myanmaru voči Slovenskej republike do konca roku 2009, ktoré bolo navrhnuté
v materiáli „Návrh ďalšieho postupu pri riešení pohľadávky Slovenskej republiky voči
Myanmarskej republike“. Keďţe Myanmar svoj dlh voči SR predčasne nesplatil, splácanie
pokračuje naďalej podľa platného splátkového kalendára, s termínom plnenia do 31.12.2010.
Nikaragujská republika
Vysporiadanie sa realizuje bez problémov na základe Zmluvy, ktorá sa týka
uhradenia pohľadávky Slovenskej republiky voči Nikaragujskej republike uzavretej
dňa 14.4.2000 so spoločnosťou Raffels AG, Herisau, Švajčiarsko v znení jej dodatkov.
Laoská ľudovodemokratická republika
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Vysporiadanie pohľadávok SR sa realizuje na základe vládnej dohody uzavretej
v roku

2001

formou

výmenných

listov

predsedov

vlády

SR

a vlády

Laoskej

ľudovodemokratickej republiky. Laoská strana uzavretú dohodu bez problémov plní a svoj
reštrukturalizovaný záväzok od roku 2001 splácala v USD vzostupnými splátkami. Celý dlh
splatila v súlade so splátkovým kalendárom v novembri 2009.
Kambodžské kráľovstvo
Vysporiadanie pohľadávok SR sa realizuje bez problémov na základe Dohody medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Kambodţského kráľovstva o reštrukturalizácii a
splatení dlhu Kambodţského kráľovstva voči Slovenskej republiky zo dňa 6.11.2001.
Splátkový kalendár je stanovený do konca roku 2011.
Albánska republika
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky
o reštrukturalizácii a splatení záväzku Albánskej republiky voči Slovenskej republike bola
podpísaná dňa 26.05.2005 v Bratislave a platnosť nadobudla 18.11.2005. Podľa tejto dohody
má byť dlh Albánskej republiky uhradený v desiatich splátkach do roku 2014.
býv. Zväzová republika Juhoslávia + Slovinsko
Pohľadávka bývalej ČSFR voči bývalej ZRJ vznikla z titulu predbeţného
vykonávania Platobnej dohody zo dňa 8. februára 1991, pohľadávka však nebola uznaná
dlţníkom, resp. rozdelená medzi nástupnícke krajiny a ani externe rozdelená medzi SR a ČR.
Pohľadávka nie je dlţníkom splácaná.
Čínska ľudová republika
Pohľadávka vznikla na základe tzv. barterových obchodov, ktoré sa uskutočňovali
medzi bývalými československými podnikmi zahraničného obchodu a príslušnými čínskymi
podnikmi v rokoch 1986-1990 a 1990-1992. Pohľadávka SR a ČR voči ČĽR nie je úročená
a nie je splácaná.
Kubánska republika
Problematika vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Kubánskej
republike bola predmetom rokovania doposiaľ piatich uskutočnených zasadnutí medzivládnej
slovensko-kubánskej zmiešanej komisie pre hospodársko-obchodnú a technickú spoluprácu.
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V apríli 2009 sa uskutočnilo v Havane prvé zasadnutie Medzivládnej komisie pre
hospodársku spoluprácu, ktorá bola zriadená na základe Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Kubánskej republiky zo dňa 6.10.2008. Počas zasadnutia sa uskutočnil rad
bilaterálnych rokovaní o obchodných moţnostiach. V oblasti vysporiadania pohľadávok
Slovenskej republiky voči Kubánskej republike neboli prijaté konkrétne závery.

Kórejská ľudovodemokratická republika
Slovenská republika k 31.12.2009 eviduje pohľadávku voči KĽDR, ale vzhľadom
na komplikované politicko-ekonomické vzťahy s KĽDR, v posledných rokoch sa nedosiahol
ţiadny pokrok v riešení pohľadávok SR a ČR voči KĽDR.
b) Vládne pohľadávky voči zahraničiu – úvery
Pohľadávky z poskytnutých vládnych úverov civil na základe dohody doteraz
spravuje pre Ministerstvo financií SR Československá obchodná banka, a.s. Praha a Národná
banka Slovenska. V priebehu roka 2009 sa ich stav zníţil zo 124 361,0 tis. eur
na 114 409,6 tis. eur, čo predstavuje celkové zníţenie o 9 951,4 tis. eur.
Vývoj vládnych pohľadávok voči zahraničiu - úvery charakterizuje nasledovný
prehľad (tis. eur):
Poloţka aktív
Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe ČSOB, a.s.
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách – úvery
Ruská federácia - Krivoj Rog
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery
Alţírsko
Alţírsko ( TRADE SERVICE, a.s., Bratislava )
Myanmar ( Barma )
Špeciálne vládne pohľadávky – úvery
Vládne úvery špeciál v XTR

Stav k
31.12.2008
19 229,4
3 774,5
3 774,5
11 249,4
8 809,7
8,8
2 430,9
4 205,5
4 205,5

Stav k
31.12.2009
17 372,7
3 847,4
3 847,4
9 233,6
8 379,2
8,6
845,8
4 291,7
4 291,7

Zmena v
roku 2009
-1 856,7
72,9
72,9
-2 015,8
-430,5
-0,2
-1 585,1
86,2
86,2

V roku 2009 v poskytnutých vládnych úveroch - civil do zahraničia spravovaných
ČSOB, a.s. došlo k zníţeniu stavu všetkých pohľadávok voči jednotlivým štátom s výnimkou
pohľadávok voči Ruskej federácii – Krivoj Rog a obdobne v pohľadávke VÚ špeciál v XTR,
u ktorých došlo k zvýšeniu z titulu predpisu úrokov.
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Poloţka aktív
Vládne pohľadávky voči zahraničiu - úvery v správe NBS
Civilné vládne pohľadávky v nekonvertibilných menách-úvery
Kuba
Civilné vládne pohľadávky v konvertibilných menách – úvery
Kambodţa
Laos
Nikaragua
Ruská federácia – konsolidovaný dlh

Stav k
31.12.2008
105 131,6
75 039,8
75 039,8
30 091,8
119,7
20,0
17 017,3
12 934,8

Stav k
31.12.2009
97 036,9
76 447,2
76 447,2
20 589,7
74,5
0,0
13 321,2
7 194,0

Zmena v
roku 2009
-8 094,7
1 407,4
1 407,4
-9 502,1
-45,2
-20,0
-3 696,1
-5 740,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR

V roku 2009 vo vládnych úveroch - civil poskytnutých do zahraničia spravovaných
NBS došlo k zníţeniu stavu pri všetkých pohľadávkach voči jednotlivým štátom s výnimkou
zvýšenia stavu pohľadávok voči Kube o 1 407,4 tis. eur z dôvodu predpisu úrokov v uvedenej
výške. K najvýraznejšiemu zníţeniu pohľadávky o 3 696,1 tis. eur došlo pri pohľadávke voči
Nikaragujskej republike z dôvodu odpísania sumy 4 119,6 tis. eur z celkového dlhu podľa
ustanovení platnej zmluvy a z dôvodu záporného kurzového rozdielu v sume 163,2 tis. eur.
Predmetná pohľadávka bola

v roku 2009 zvýšená o predpis úrokov v sume 552,9 tis. eur,

ďalej o 208,4 tis. eur konverzného rozdielu (vyplýva zo spôsobu konverzie pohľadávky
na euro uplatneným NBS) a bola zníţená o splátku istiny v sume 174,6 tis. eur v zmysle
platného splátkového kalendára.
Prehľad o zmenách vládnych pohľadávok voči zahraničiu (poskytnuté úvery) v roku
2009 z hľadiska vplyvu splátok istín, predpisu nových úrokov, odpustených pohľadávok
a kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur):

Krajina dlţníka

Kurzové
Stav k
Splátky Odpustená Úroky
rozdiely
Stav k
31.12.2008 istín
čiastka
predpis a ostatné 31.12.2009
zmeny

Ruská federácia –Krivoj
Rog
Alţírsko
Alţírsko – Trade Service

Zmena
v r. 2009

3 774,5

0,0

0,0

72,9

0,0

3 847,4

72,9

8 809,7

-491,6

0,0

225,0

-163,9

8 379,2

-430,5

8,8

0,0

0,0

0,0

-0,2

8,6

-0,2

2 430,9

0,0

0,0

47,8

-1 632,9

845,8

-1 585,1

75 039,8

0,0

0,0 1 407,4

0,0

76 447,2

1 407,4

119,7

-41,5

0,0

0,0

-3,7

74,5

-45,2

20,0

-19,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

-20,0

Nikaragua

17 017,3

-174,6

0,0

552,9

-4 074,4

13 321,2

-3 696,1

Ruská feder.- konsolid. dlh

12 934,8 -5 139,7

0,0

0,0

-601,1

7 194,0

-5 740,8

Vládne pohľ.-úvery špeciál

4 205,5

0,0

86,2

0,0

4 291,7

86,2

-6 477,2 114 409,6

-9 951,4

Myanmar
Kuba
Kambodţa
Laos

Spolu

0,0

0,0 2 392,2

124 361,0 -5 866,4

Zdroj: Ministerstvo financií SR
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c) Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s.
Pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s. na základe dohôd doteraz pre Ministerstvo
financií

SR spravuje Československá obchodná

banka, a.s., Praha a Národná banka

Slovenska. V priebehu roka 2009 sa ich stav 97 068,1 tis. eur celkovo zvýšil o sumu
1 847,7 tis. eur, čo podstatnou mierou ovplyvnil predpis úrokov k pohľadávke voči bývalej
Juhoslávii a kurzové rozdiely.
Vývoj pohľadávok voči zahraničiu – prevzaté pohľadávky od ČSOB, a.s. v správe
ČSOB, a.s., Praha charakterizuje nasledovný prehľad (tis. eur):
Stav
k
31.12.2008

Poloţka aktív
Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s.
v správe ČSOB, a.s. Praha
Pohľadávky v nekonvertibilných menách
Čína
Juhoslávia
Kórea
Ruská federácia
Slovinsko
Pohľadávky v konvertibilných menách
Albánsko
Alţírsko
Kórea

Zahraničné pohľadávky prevzaté od ČSOB, a.s.
v správe NBS
Pohľadávky v nekonvertibilných menách
Kuba
Pohľadávky v konvertibilných menách z titulu CDZ
Kuba (prekonvert. DEM)

Zmena
v roku
2009

66 049,8

67 711,0

1 661,2

62 326,0
7 671,6
54 044,4
488,9
40,8
80,3
3 723,8
2 155,4
719,6
848,8

64 090,6
7 737,1
55 756,0
478,1
40,8
78,6
3 620,4
1 756,5
1 033,9
830,0

1 764,6
65,5
1 711,6
-10,8
0,0
-1,7
-103,4
-398,9
314,3
-18,8

Stav
k
31.12.2008

Poloţka aktív

Stav
k
31.12.2009

Stav
Zmena
k 31.12.2009 v roku 2009

31 018,3

31 204,8

186,5

18 356,1
18 356,1
12 662,2
12 662,2

18 356,1
18 356,1
12 848,7
12 848,7

0,0
0,0
186,5
186,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Najvýraznejšiu zmenu stavu v roku 2009 vykazuje pohľadávka voči Albánsku
v konvertibilnej mene, a to zníţenie o 398,9 tis. eur v dôsledku spôsobu konverzie z SKK
na EUR uplatneného NBS. Pohľadávka voči Alţírsku bola v priebehu roku zvýšená
na tovarovom účte istiny CS84 o 330,2 tis. eur voči spoločnosti Lentimex International, s.r.o,
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Bratislava v súlade s platnou mandátnou zmluvou a zníţená záporným kurzovým rozdielom
o 15,9 tis. eur.
Prehľad o zmenách zahraničných pohľadávok prevzatých od ČSOB, a.s. v roku 2009
z hľadiska vplyvu splátok istín, odpustených pohľadávok, predpisov nových úrokov,
kurzových rozdielov a ostatných zmien poskytujú nasledovné údaje (tis. eur):
Krajina dlţníka
Čína
Juhoslávia
Kórea
Ruská federácia
Slovinsko
Albánsko
Alţírsko
Kórea
Kuba
Kuba ( DEM)
Spolu

Stav k
31.12.2008

Splátky
istín

7 671,6
54 044,4
488,9
40,8
80,3
2 155,4
719,6
848,8
18 356,1
12 662,2
97 068,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-342,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-342,9

Odpustená
čiastka
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Úroky predpis
0,0
2 906,7
0,0
0,0
0,0
36,0
0,0
0,0
0,0
186,5
3 129,2

Kurz. rozd.
a ost. zmeny

Stav k
31.12.2009

65,5
-1 195,1
-10,8
0,0
-1,7
-92,0
314,3
-18,8
0,0
0,0
-938,6

7 737,1
55 756,0
478,1
40,8
78,6
1 756,5
1 033,9
830,0
18 356,1
12 848,7
98 915,8

Zmena
v r. 2009
65,5
1 711,6
-10,8
0,0
-1,7
-398,9
314,3
-18,8
0,0
186,5
1 847,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR

d) Majetková účasť štátu v medzinárodných finančných inštitúciách
Aktíva Slovenskej republiky vo forme majetkových účastí štátu v medzinárodných
finančných inštitúciách a v cenných papieroch v drţbe štátu sa medziročne zvýšili
o 16 709,1 tis. eur. Majetkové účasti štátu v medzinárodných finančných inštitúciách štátu
vzrástli o 16 793,4 tis. eur a cenné papiere v drţbe štátu poklesli o 84,3 tis. eur.
Zmena majetkových účastí v medzinárodných finančných inštitúciách nastala
z týchto dôvodov:
- zo štátnych finančných aktív boli pouţité peňaţné prostriedky na navýšenie majetkových
účastí štátu v medzinárodných finančných inštitúciách v celkovej výške 10 211,1 tis. eur,
z toho v Európskej investičnej banke 9 446,0 tis. eur, vo Svetovej banke (IDA)
765,1 tis. eur,
- zvýšenie splateného kapitálu nastalo v Európskej investičnej banke v sume 8 785,8 tis.
eur a v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj v sume 285,5 tis. eur z dôvodu
valorizácie akcií SR a čerpaním prostriedkov na administratívne výdavky zo strany banky,
- prepočet vkladov z SKK/EUR a z SDR/EUR a skutočnosť, ţe IDA eviduje stav vkladov
v eur a SDR s protihodnotou v USD, čím sa majetkový podiel v tejto medzinárodnej
inštitúcií zníţil o 1 996,6 tis. eur,
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- kurzové rozdiely zúčtované k 31.12.2009 z devízových vkladov zníţili eurovú
protihodnotu majetkových účastí štátu v medzinárodných finančných inštitúciách
o 492,4 tis. eur.
Zníţenie stavu cenných papierov vo vlastníctve štátu vedených v správe Všeobecnej
úverovej banky, a.s., ako právneho nástupcu Štátnej banky československej, o 72,6 tis. eur
nastalo z dôvodu, ţe v septembri 2009 Všeobecná úverová banka, a.s. previedla zostatok
účtov predmetných cenných papierov na účet Ministerstva financií SR vedený v Štátnej
pokladnici. Ide o cenné papiere, ktoré boli nadobudnuté v rámci delenia štátnych finančných
aktív bývalej Československej federácie a ich stav k 31.12.2009 predstavuje nulovú hodnotu.
K zníţeniu bondov Argentínskej republiky o 11,7 tis. eur došlo vplyvom kurzových
rozdielov zúčtovaných k týmto cenným papierom k 31.12.2009.
Prehľad o účastiach Slovenskej republiky v týchto inštitúciách a cenných papierov
vo vlastníctve štátu prezentuje nasledovná tabuľka (v tis. eur):
Poloţka aktív
Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách – spolu
Účasť v Medzinárodnej banke pre hosp. spoluprácu
Účasť v Medzinárodnej investičnej banke
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – USD
Účasť v Európskej banke pre obnovu a rozvoj – EUR
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy
Vklad do Európskej investičnej banky
Účasť v inštitúciách Svetovej banky
v tom: eurová časť
IBRD
IDA
IDA - MDRI
MIGA
v tom: devízová časť
IBRD
IDA
IFC
MIGA
Vklad do Rozvojovej banky Rady Európy – rezervný fond
Dočasný zverenecký fond – IDA
Vklad do Európskej investičnej banky – rezervný fond
Cenné papiere vo vlastníctve štátu
Bondy Argentínskej republiky
Vklady štátu v medzinárodných inštitúciách,
cenné papiere a ostatné finančné investície spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Stav k
Stav k
31.12.2008
31.12.2009
141 403,5
158 196,9
8 598,3
8 598,3
10 400,1
10 400,1
10 604,4
10 370,0
9 600,0
9 600,0
542,0
542,0
18 746,5
30 210,3
34 234,0
33 052,4
23 577,1
22 631,2
15 259,2
15 544,7
8 175,9
6 935,0
110,5
120,0
31,5
31,5
10 656,9
10 421,2
1 630,1
1 594,1
5 335,7
5 217,7
3 163,6
3 093,6
527,5
515,8
292,0
292,0
1 010,3
988,0
47 375,9
54 143,8
72,6
0,0
528,8
517,1
142 004,9
158 714,0

Zmena
16 793,4
0,0
0,0
-234,4
0,0
0,0
11 463,8
-1 181,6
-945,9
285,5
-1 240,9
9,5
0,0
-235,7
-36,0
-118,0
-70,0
-11,7
0,0
-22,3
6 767,9
-72,6
-11,7
16 709,1

4.2.1.3. Štátne finančné aktíva ako vklady štátu v tuzemských spoločnostiach
a ostatné finančné investície
a) Majetková účasť štátu v tuzemských spoločnostiach
V majetkových účastiach štátu v tuzemských spoločnostiach spravovaných v rámci
rozpočtovej kapitoly VPS došlo v roku 2009 k nasledovným zmenám (v tis. eur):
Poloţka aktív
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a .s. Bratislava
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
EXIMBANKA SR, Bratislava
Mincovňa Kremnica, š.p.
RVS, a.s. (Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s.)
Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach spolu

Stav
Stav
k 31.12.2008 k 31.12.2009
365,1
365,1
87 631,9
120 000,0
1 660,0
1 660,0
88 560,8
100 000,0
4 806,5
4 806,5
33,2
33,2
183 057,5
226 864,8

Zmena
0
32 368,1
0
11 439,2
0
0
43 807,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Vklady štátu v tuzemských spoločnostiach sa zvýšili o 43 807,3 tis. eur. Zvýšila sa
majetková účasť štátu v Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. o 32 368,1 tis. eur.
Zníţila sa majetková účasť štátu v EXIMBANKE SR o 30 000,0 tis. eur na základe zníţenia
jej základného imania a následne sa zvýšila majetková účasť štátu o sumu 41 439,2 tis. eur
v súlade s uznesením vlády SR č. 164 zo dňa 25. februára 2009.
Okrem majetkových účastí štátu spravovaných v kapitole VPS, spravovali ostatné kapitoly
štátneho rozpočtu v rámci dlhodobého finančného majetku majetkové účasti vo forme
vkladov, akcií a cenných papierov podľa nasledujúceho prehľadu (v tis. eur):
Stav k
31.12.2008

Kapitola štátneho rozpočtu
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
Správa sluţieb diplomatického zboru, a.s.
Vklad do Správy sluţieb diplomatického zboru, a. s.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Letecká vojenská nemocnica, a. s., Košice
Nemocnica, Poprad, a. s.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
Biont, a.s.
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52 087,1
50 355,2
1 731,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33 300,1
33 300,1

Stav k
31.12.2009
52 087,1
50 364,4
1 722,7
303 752,7
91 759,5
6 250,1
22 483,0
18 442,2
9 866,9
24 126,9
130 824,1
33 300,1
33 300,1

Zmena v
roku 2009
0,0
9,2
-9,2
303 752,7
91 759,5
6 250,1
22 483,0
18 442,2
9 866,9
24 126,9
130 824,1
0,0
0,0

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
ZŤS Výskumno-vývojový ústav Martin, a. s. (v konkurze)
ZŤS Dubnica nad Váhom, a. s. (v konkurze)
ZŤS TEES , a. s., Martin (v konkurze)
Transpetrol, a. s.
Javys, a. s.
MH Development, s. r. o.
MH Invest, s. r. o.
Slovak Telecom, a. s.
MINISTERSTVO PôDOHOSPODÁRSTVA SR
UniBanka, a. s.
Dlhodobé pôţičky
MINISTERSTVO DOPRAVY, POŠT a TELEKOM. SR
Ţelezničná spoločnosť Cargo, a. s.
Ţelezničná spoločnosť, a. s.
Slovenská pošta, a. s.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Technická obnova a ochrana ţelezníc, a. s., Ţilina
Verejné prístavy, a. s., Bratislava
Letisková spoločnosť Ţilina, a. s.
Letisko Poprad - Tatry, a. s.
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.
Letisko Košice - Airport Košice, a. s.
Letisko - Piešťany, a. s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.
Metro Bratislava, a. s.
Slovenské aerolínie, a. s., Bratislava (v konkurze)
Poštová banka, a. s., Bratislava
Dopravná banka, a. s. (v konkurze)
Dlhodobé pôţičky
MINISTERSTVO OBRANY SR
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
Vojenské zdravotnícke zariadenia Piešťany, a. s.
LOBB Banská Bystrica, a. s.
Slovenský letecký inštitút, a. s.
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s.
Vojenský technický ústav, a.s.
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s.
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s.
Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Nemocnica MO SR, a. s., Bratislava
Letisko Sliač, a. s., Sliač
Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Automobilové opravovne MV SR, a. s., Bratislava
Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.
MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR
Technická inšpekcia, a. s., Bratislava
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
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424 506,6
2 671,9
29 926,4
24 632,5
32 164,9
199,2
38 704,1
2 463,0
293 744,6
6301,4
859,7
5441,7
4 528 582,6
401 646,4
212 441,1
214 300,5
2 993 674,2
7 212,5
564 296,6
2 968,3
6 742,0
82 363,3
19 546,2
5 034,9
10 321,0
5 182,7
2 086,9
84,1
663,9
17,9
112 746,8
9 218,6
16 331,6
6 351,7
1 266,7
2 625,0
6 378,5
12 644,2
1 265,3
24 467,9
21 615,6
564,3
10 017,4
0,0
30 003,5
19 986,1
0,0
10 017,4
0,0
0,0
0,0

624 203,7
2 671,9
29 926,4
24 632,5
194 171,2
36 447,0
38 704,1
3 852,2
293 798,4
859,6
859,

199 697,1
0,0
0,0
0,0
162 006,3
36 247,8
0,0
1 389,2
53,8
-5 441,4
0,0

4 594 321,1
401 646,4
212 441,1
214 300,5
2 993 674,2
7 212,5
564 296,6
2 982,2
19 356,0
135 474,0
19 546,2
5 034,9
10 321,0
5 182,7
2 086,9
84,1
663,9
17,9
86 480,6
9 218,6
16 331,6
0,0
0,0
2 625,0
0,0
12 661,4
1 265,4
24 467,9
0,0
899,6
10 017,4
8 993,7
95 083,7
64 309,0
20 757,3
10 017,4
2 049,3
2 049,3
2793,9

65 738,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,9
12 614,0
53 110,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-26 266,2
0,0
0,0
-6 351,7
-1 266,7
0,0
-6 378,5
17,2
0,1
0,0
-21 615,6
335,3
0,0
8 993,7
65 080,2
44 322,9
20 757,3
0,0
2 049,3
2 049,3
2793,9

Poľnonákup Tatry, a. s., Keţmarok
ÚRAD PRE MORMALIZ. METROL A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Biont, a.s.
SPOLU

0,0
1 752,6
1 752,6

2 793,9
1 752,6
1 752,6

2 793,9
0,0
0,0

5 189 280,7

5 796 684,5

607 403,8

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Najväčšiu zmenu v majetkových účastiach štátu v roku 2009 predstavuje zmena
v podieloch kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR,
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR. Naopak najväčší
pokles zaznamenala kapitola Ministerstva obrany SR.
Zvýšenie hodnoty dlhodobého finančného majetku v roku 2009 bolo spôsobené
zaúčtovaním podielových cenných papierov a vkladov prevaţne v obchodných spoločnostiach
- dcérskych účtovných jednotkách, ktoré vznikli transformáciou z príspevkových organizácií.
Z vyššie uvedeného dôvodu sa, v porovnaní s rokom 2008, zvýšila majetková účasť v kapitole
Ministerstva zdravotníctva SR o 303 752,7 tis. eur, ktorá zahŕňa aj

poskytnutie

4 152,0 tis. eur formou peňaţného vkladu na zvýšenie základného imania pre Národný ústav
srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a 65 100,0 tis. eur na zvýšenie základného
imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. z dôvodu zlúčenia Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a. s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. v zmysle uznesenia vlády č. 684/2009.
V porovnaní s rokom 2008 sa zvýšila majetková účasť v kapitole Ministerstva
hospodárstva SR o 199 697,1 tis. eur a to najmä spätným odkúpením 49 % - tného balíka
akcií spoločnosti Transpetrol, a. s. od spoločnosti Yukos International UK B., zvýšením
základného imania

spoločnosti Invest s.r.o. v súvislosti s realizáciou úlohy na projekte

Samsung v zmysle uznesenia vlády SR č. 1070/2006 a č. 229/2007 vo výške 1 389,2 tis. eur
a zvýšením majetkovej účasti štátu v akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,
as.s o 36 247,8 tis. eur.
V rámci kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR došlo k zvýšeniu
základného imania spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), a to
peňaţným vkladom vo výške 53 110,7 tis. eur. Táto zmena bola schválená mimoriadnym
valným zhromaţdením spoločnosti dňa 30. 4. 2009.
Majetkové účasti v správe Ministerstva obrany SR zaznamenali úbytok v hodnote
26 266,2 tis. eur. Dôvodom bolo zlúčenie spoločností LOBB Banská Bystrica, a. s.
a Vojenského technického ústavu, a. s. v Liptovskom Mikuláši do spoločnosti Vojenský
opravárenský podnik Trenčín, a. s. Pracoviská zanikajúcich spoločností zostali zachované ako
organizačné zloţky nástupníckej spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s..
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Ďalej došlo k zlúčeniu spoločnosti Slovenský letecký inštitút, a. s. so spoločnosťou Letecké
opravovne Trenčín, a. s. Najvýznamnejšia zmena nastala v prípade Nemocnice Ministerstva
obrany, a. s., ktorá sa zlúčila s Nemocnicou Sv. Michala, a. s., ako nástupnícka organizácia.
V kapitole Ministerstva vnútra SR došlo k nárastu hodnoty majetkových účastí
o 65 080,2 tis. eur. Rozhodnutím ministra vnútra SR č. KM 3466/2008 zo dňa 28. 11. 2008
bola k 31. 12. 2008 zrušená štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom vnútra SR
a zaloţená akciová spoločnosť s obchodným menom Nemocnica svätého Michala. Štát
vykonáva prostredníctvom kapitol Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR
rozhodujúcu kontrolu nad spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou. V priebehu roka 2009
vzrástla majetková časť štátu o 44 322,9 tis. eur. Rozhodnutím ministra vnútra SR
zo dňa 11. 6. 2009 boli zrušené 3 príspevkové organizácie a zaloţená akciová spoločnosť
s obchodným menom Automobilové opravovne MV SR so 100% majetkovou účasťou štátu.
Podiel na základnom imaní predmetnej spoločnosti predstavuje sumu 20 757,3 tis. eur.
V Prehľade majetkových účastí kapitol štátneho rozpočtu

k 31. 12. 2009 boli

vykázané kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv SR s majetkovou účasťou 2 793,9 tis.
EUR v netto hodnotách, hodnota podielu v konkurze predstavuje za predmetnú spoločnosť
30 365,5 tis. eur a na rovnakú sumu bola zaúčtovaná opravná poloţka a kapitola Ministerstva
práce, rodiny a sociálnych vecí. SR s majetkovou účasťou 2 049,3 tis. eur.
Celková hodnota majetkových účastí kapitol štátneho rozpočtu k 31. 12. 2009 je
5 796 684,5 tis. eur a vzrástla oproti stavu k 31. 12. 2008 o 607 403,8 tis. eur.
b) Pohľadávky z návratných finančných výpomocí
Vývoj stavu pohľadávok z poskytnutých návratných finančných výpomocí
a zrealizovaných záruk poskytuje nasledovný prehľad (v tis. eur):
Poloţka aktív
Návratné finančné výpomoci
Zrealizované štátne záruky
Pohľadávky z návratných finančných výpomocí
spolu

Stav
Stav
k 31.12.2008 k 31.12.2009
91 776,6
333 821,2
430 785,8
409 647,5
522 562,4

743 468,7

Zmena
242 044,6
-21 138,3
220 906,3

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Stav pohľadávok z návratných finančných výpomocí sa v roku 2009 zvýšil
o 242 044,6 tis. eur v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume
243 427,7 tis. eur nasledovným subjektom:
165 969,6 tis. eur Ţelezničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.,
69 906,3 tis. eur Ţelezniciam Slovenskej republiky,
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1 931,9 tis. eur Mestu Ţilina,
5 619,9 tis. eur MH Invest , s.r.o.
V priebehu roka mesto Košice splatilo z návratnej finančnej výpomoci 1 383,1 tis. eur.
Návratné finančné výpomoci zo zrealizovaných štátnych záruk sa v roku 2009 zníţili
o 21 138,3 tis. eur. Túto sumu splatila Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava na základe
platného splátkového kalendára.
c) Pohľadávky SR voči podnikom
Vývoj štátnych finančných aktív v časti pohľadávok v rámci deblokácií voči iným
subjektom charakterizuje nasledovný prehľad (tis. eur):

Stav
k 31.12.2008

Poloţka aktív
Istina pohľadávok SR voči podnikom:
Kimex - debl. Ruská federácia
INTERGEO – deblokácia Tanzánia
PIDICO, South Africa + CS Trading, Praha - deblokácia
Mozambik
DAK MOVA - debl. Egypt
Transakta, a.s. Praha - debl. Sýria
Koospol Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne
Centrotex Praha v likvidácii - bárterový obchod v Číne
Transakta, a.s. Praha - bárterový obchod v Číne
Druţstvo Morava Zlín
Unicoop, s.r.o.
Intercoop, s.r.o.
Úroky z omeškania:
Sheerbonnet ZŤS, s.r.o., Martin - debl. Irán
ARO Slovakia, s.r.o., Bratislava - debl. Rumunsko
Spolu pohľadávky a úroky:

Stav
k 31.12.2009

Zmena

6 248,0
1 725,1
424,0

6 143,5
1 687,0
427,6

-104,5
-38,1
3,6

617,3

603,6

-13,7

2 437,2
370,6
41,2
201,1
46,2
362,0
17,0
6,3
152,0
113,0
39,0
6 400,0

2 383,4
362,5
41,5
202,8
46,6
365,1
17,1
6,3
149,5
110,5
39,0
6 293,0

-53,8
-8,1
0,3
1,7
0,4
3,1
0,1
0,0
-2,5
-2,5
0,0
-107,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

V roku 2009 sa pohľadávky voči iným subjektom z titulu deblokácie zahraničných
pohľadávok zníţili o 107,0 tis. eur. Toto zníţenie pohľadávok bolo ovplyvnené kurzovými
rozdielmi k týmto pohľadávkam, čo znamená, ţe pohľadávky nie sú splácané.
d) Ostatné pohľadávky štátu
O vývoji ostatných pohľadávok poskytuje údaje nasledovný prehľad (tis. eur):
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Poloţka aktív
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – úroky
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – penále
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových – pokuty
Pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových - vratka
dotácie
Pohľ. z trvalých preddavkov – MZV SR – zastupiteľské
úrady
Pohľ. z trvalých preddavkov - Ministerstvo hospodárstva SR
Pohľadávka voči peňaţným ústavom
Pohľadávka voči peňaţným ústavom - úroky
Pohľadávka z pozemkových úprav
Opravné poloţky k pohľadávkam
Ostatné pohľadávky spolu

Stav
Stav
k 31.12.2008 k 31.12.2009
1 793,2
3 841,8
5 248,4
5 248,4
10 188,5
10 188,5
5 888,6
5 892,1

Zmena
2 048,6
0
0
3,5

672,3

672,3

0

5 788,7

5 788,7

0

597,5
2 087 233,6
1 984,7
15,2
-19 008,3
2 100 402,4

597,5
0
812 920,0 -1 274 313,6
303,4
-1 681,3
16,0
0,8
-19 008,3
0
826 460,4 -1 273 942,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Stav pohľadávok z rozpočtových príjmov nedaňových sa v roku 2009 zvýšil
o 2 048,6 tis. eur v súvislosti s predpísaním pohľadávky štátu voči Úradu vlády SR vo výške
2 295,5 tis. eur, Ministerstvu kultúry SR vo výške 38,8 tis. eur, Ministerstvu vnútra SR
vo výške 0,1 tis. eur, farnosti Iňačovce vo výške 9,4 tis. eur. V prípade Ministerstva kultúry
SR sa stav zníţil o 291,9 tis. eur a Úradu vlády SR o 3,3 tis. eur.
Stav pohľadávok z rozpočtových nedaňových – pokuty sa v roku 2009 zvýšil
o 3,5 tis. eur z dôvodu vyrubenia pokút od ministerstiev a obcí v sume 16,8 tis. eur a vplyvom
zníţenia stavu pohľadávok voči politickým stranám a hnutiam na základe uznesenia súdu
v sume 13,3 tis. eur.
Stav pohľadávok voči peňaţným ústavom sa zníţil vo forme istín
o 1 274 313,6 tis. eur aj vo forme úrokov o 1 681,3 tis. eur Tieto pohľadávky vznikli
z peňaţných prostriedkov získaných z pôţičiek Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity
od Štátnej pokladnice v rámci refinančného systému, ktorá ich deponovala v tuzemských
bankách v domácej mene.
e) Náklady budúcich období
V rámci účtovnej závierky kapitoly Všeobecná pokladničná správa boli v súlade
s platnými postupmi účtovania vytvorené poloţky časového rozlíšenia vo forme nákladov
budúcich období v celkovej sume 321 661,7 tis. eur. Táto suma pozostáva z:
- akruálneho diskontu k tuzemským i zahraničným štátnym dlhopisom vo výške
315 436,9 tis. eur,
- akruálneho diskontu k štátnym pokladničným poukáţkam vo výške 2 427,9 tis. eur,

123

- úroku vyplývajúceho z obchodu uzatvoreného medzi MF SR a Štátnou pokladnicou
v rámci refinančného systému vo výške 3 796,9 tis. eur.
4.3. Vývoj štátnych finančných pasív
Štátne finančné pasíva sú tvorené záväzkami (ďalej nazývané aj „štátny dlh“)
a ostatnými pasívami (v tis. eur).
Poloţka
Vnútorný štátny dlh
Zahraničný štátny dlh
SPOLU:
Index rastu reťazovitý

2005
15 254 831,9
3 111 654,5
18 366 486,4
105,7

2007
17 811 694,1
4 879 628,1
22 691 322,2
108,4

2006
17 123 906,6
3 816 263,7
20 940 170,3
114,0

2008
19 821 187,0
4 399 436,0
24 220 623,0
106,7

2009
18 620 758,5
6 353 827,9
24 974 586,4
103,1

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Celkový štátny dlh sa zvýšil oproti roku 2008 o 753 963,4 tis. eur, t.j. o 3,1 %.
Z hľadiska jeho skladby, vnútorný dlh medziročne klesol o 1 200 428,5 tis. eur, t.j. o 6,1 %
a zahraničný dlh sa zvýšil o 1 954 391,9, t.j. o 44,4 %.
V priebehu roku 2009 sa splatil štátny dlh v nominálnej hodnote vo výške
7 409 690,3 tis. eur. Na jeho splatenie boli prijaté pôţičky vo výške 8 163 653,7 tis. eur.
Medziročný nárast štátneho dlhu o 753 963,4 tis. eur bol negatívne ovplyvnený
dosiahnutým schodkom štátneho rozpočtu vo výške 2 791 251,0 tis. eur a časovo rozlíšenými
úrokmi vo výške 112 326,0 tis. eur. Pozitívny vplyv na medziročnú zmenu štátneho dlhu malo
pouţitie štátnych finančných aktív na úhradu záväzkov vo výške 875 300,0 tis. eur voči
Sociálnej

poisťovni

a pouţitie

vytvorených

depozít

na

úhradu

štátneho

dlhu

z predchádzajúceho obdobia v sume 1 274 313,6 tis. eur.

4.3.1. Vnútorný dlh
Stav vnútorného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento prehľad
(v tis. eur):
Stav
Stav
k 31.12.2008 k 31.12.2009
12 707 268,8 14 220 420,4
5,6
5,6
243 818,3
243 818,3
1 120 436,5
1 108 600,0

Poloţka pasív
Štátne dlhopisy emitované na domácom trhu
emitované v r. 1999
emitované v r. 2000
emitované v r. 2001
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Zmena
1 513 151,6
0,0
0,0
-11 836,5

emitované v r. 2002
emitované v r. 2003
emitované v r. 2004
emitované v r. 2005
emitované v r. 2006
emitované v r. 2007
emitované v r. 2008
emitované v r. 2009
Štátne dlhopisy na rehabilitácie
ŠPP emit. v r.2009 splatné v r. 2010

304 523,6
1 308 247,5
5 515 955,6
1 327 756,7
343 469,0
2 117 420,3
425 635,7
0,0
22,4
741 000,00

304 523,6
1 308 829,2
2 757 739,1
1 327 760,0
687 144,7
2 696 924,3
1 327 760,0
2 457 315,6
22,8
940 600,0

0,0
581,7
-2 758 216,5
3,3
343 675,7
579 504,0
902 124,3
2 457 315,6
0,4
199 600,0

Iné záväzky – refinančný systém

5 117 849,6

3 117 928,7

-1 999 920,9

266 557,8
9 464,2
26 050,6
231 043,0
32 874,5
32 874,5
950 807,4
950 807,4
4 806,5
4 806,5
19 821 187,0

236 472,1
5 663,5
0,00
230 808,6
29 807,1
29 807,1
75 507,4
75 507,4
0,00
0,0
18 620 758,5

-30 085,7
-3 800,7
-26 050,6
-234,4
-3 067,4
-3 067,4
-875 300,0
-875 300,0
-4 806,5
-4 806,5
-1 200 428,5

Prevzaté záväzky od ŢSR a ŢS. a.s.
Prevzaté záväzky od ŢSR voči Tatrabanke, a.s.
Prevzaté záväzky od ŢSR voči ČSOB, a.s.
Prevzaté záväzky od ŢSR voči J.P. Morgan
Záväzky z anonymných vkladov
Záväzky z anonymných vkladov
Záväzky z dôchodkovej reformy
Záväzky z dôchodkovej reformy
Záväzky z upísaných nespl. CP a vkladov
Záväzky z upísaných nespl. CP a vkladov
Vnútorný štátny dlh spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR

V priebehu roka 2009 boli na financovanie priebeţného schodku štátneho rozpočtu
emitované

štátne pokladničné poukáţky v nominálnej hodnote 1 258 600,0 tis. eur.

Z toho boli splatené štátne pokladničné poukáţky v nominálnej hodnote 1 059 000,0 tis. eur,
ktoré boli emitované v rokoch 2008 a 2009.
Začiatočný stav záväzkov zo štátnych dlhopisov k 31.12.2008 emitovaných
na domácom trhu v sume 12 707 268,8 tis. eur pozostáva z nominálnej hodnoty
12 372 591,8 tis. eur a akruálnych úrokov 334 677,0 tis. eur.
Pôţičky z emisií štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu zvýšili štátny dlh
o 1 513 151,6 tis. eur. Začiatočný stav štátnych dlhopisov emitovaných na domácom trhu sa
v priebehu roka zvýšil vplyvom vydania nových dlhopisov v nominálnej hodnote
4 208 195,7 tis. eur a akruálnych úrokov v celkovej sume 436 908,3 tis. eur a zníţil vplyvom
splátok istín v sume 2 655 520,0 tis. eur a splátok úrokov 476 459,4 tis. eur. Rozdiel vo výške
27,0 tis. eur vznikol z dôvodu konverzie na menu euro.
Stav záväzku štátu z emisií tuzemských dlhopisov ku koncu roku 2009 v nominálnej
hodnote predstavuje 14 220 420,4 tis. eur.
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Stav štátnych rehabilitačných dlhopisov I. a II. určených na odškodnenie občanov
podľa nariadenia vlády SR č. 302/1996 Z. z. a zákona č. 305/1997 Z. z. sa zvýšil o 0,4 tis. eur
vplyvom zvýšenia záväzku o 0,8 tis. eur a splatením istiny v sume 0,4 tis. eur.
Začiatočný stav záväzkov voči Štátnej pokladnici (z titulu tzv. refinančného systému)
vo výške 5 117 849,6 tis. eur sa v priebehu roka zníţil o 1 999 920,9 tis. eur a dosiahol
ku koncu roka stav 3 117 928,7 tis. eur vrátane úrokov. Refinančný systém sa uskutočnil
v rámci obchodov medzi ARDAL a klientmi Štátnej pokladnice.
Výrazný podiel na medziročnom zníţení vnútorného štátneho dlhu o 30 085,7 tis. eur
majú splátky prevzatých záväzkov od Ţelezníc SR a Ţelezničnej spoločnosti, a.s.
Z prevzatých záväzkov Ţelezníc SR sa v priebehu roka zrealizovali splátky istín v sume
29 598,2 tis. eur, splátky úrokov

11 903,7 tis. eur a predpis

akruálneho úroku

11 416,2 tis. eur, čím sa štátny dlh zníţil ku koncu roka na 236 472,1 tis. eur.
Záväzky štátu z anonymných vkladov k 31.12.2009 v sume 29 807,1 tis. eur súvisia
s odčerpaním týchto anonymných vkladov obyvateľstva od komerčných bánk do štátnych
finančných aktív. Tieto záväzky sa v priebehu roka zníţili o 3 067,4 tis. eur z dôvodu výplat
anonymných vkladov oprávneným osobám.
Záväzky štátu voči Sociálnej poisťovni vznikli z dôvodu prefinancovania dopadov
dôchodkovej reformy na jej hospodárenie a v priebehu roka sa zníţili o 875 300,0 tis. eur.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, ktoré vyplynuli
z výsledkov inventarizácie v roku 2008, majú k 31.12.2009 nulovú hodnotu.
4.3.2. Zahraničný dlh
Stav zahraničného štátneho dlhu a jeho medziročnú zmenu charakterizuje tento
prehľad (v tis. eur):
Stav
Stav
k 31.12.2008 k 31.12.2009
203 820,8
164 452,6
169 558,5
147 591,6
8 426,5
4 835,1
1 855,6
1 438,3
3 833,1
3 281,5
4 097,6
3 289,7
12 519,1
0,00
2 039,2
0,00
1 491,2
4 016,4

Poloţka pasív
Vládne záväzky voči zahraničiu – pôţičky
Pôţička EFSAL od IBRD
Pôţička ERL od JEXIM BANK
Pôţička RUK BA od RB RE
Pôţička PRSD od IBRD
Pôţička TEZSS od RB RE
Pôţička SECAL od IBRD
Pôţička TAL od IBRD
Pôţička PTĽK/HCTA od IBRD
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Zmena
-39 368,2
-21 966,9
-3 591,4
-417,3
-551,6
-807,9
-12 519,1
-2 039,2
2 525,2

Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB, a.s.
(v nekonvertibilných menách)
Čína
Irán
Záväzky voči podnikom zo zahraničných vládnych
úverov
Alţírsko ( Trade Servis, bývalý TECHNOPOL )
Záväzky vyplývajúce z úverových vzťahov ŠFCH
Európska investičná banka II – EIB II
Európska investičná banka III – EIB III
Európska investičná banka IV – EIB IV
Japan Bank for International Cooperation – JBIC

4 205,2

4 237,1

31,9

4 071,8
133,4

4 106,6
130,5

34,8
-2,9

8,9

8,6

-0,3

8,9
140 281,0
10 176,1
29 240,5
26 941,6
73 922,8

8,6
120 588,4
7 632,1
21 930,4
24 786,3
66 239,6

-0,3
-19 692,6
-2 544,0
-7 310,1
-2 155,3
-7 683,2

265 058,8

252 485,8

-12 573,0

24 757,2
68 713,1
96 334,3
24 290,4
50 963,8

23 049,8
68 695,3
96 334,3
14 210,4
50 196,0

-1 707,4
-17,8
0,00
-10 080,0
-767,8

111 678,7

91 373,5

-20 305,2

111 678,7
40 239,7
40 239,7
21 781,6
21 781,6
3 612 361,3
526 368,2
1 027 739,7
1 030 684,9
1 027 568,5
0,0
4 399 436,0

91 373,5
37 146,3
37 146,3
17 469,1
17 469,1
5 666 066,5
526 368,2
1 027 739,7
1 030 684,9
1 027 568,5
2 053 705,2
6 353 827,9

-20 305,2
-3 093,4
-3 093,4
-4 312,5
-4 312,5
2 053 705,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2 053 705,2
1 954 391,9

Záväzky vyplývajúce zo zmluvy medzi MF SR
a EIB
Európská investičná banka - EIB V
Európská investičná banka - EIB VI
Európská investičná banka - EIB VII
Európská investičná banka - EIB VIII
Európská investičná banka - EIB IX
Záv. vyplývajúce z prevzatia úverov od ŢSR
a ŢS, a.s.
Prevz. záv. od ŢSR a ŢS, a.s. voči EIB
Záväzky voči EIB
Prevz. záv. od sp.METRO a.s. voči EIB
Záväzky voči RBRE
Prevz. záv. od SVP š.p. B. Bystrica voči RBRE
Štátne dlhopisy vydané v zahraničí - EUR
emitované v roku 2000
emitované v roku 2004
emitované v roku 2006
emitované v roku 2007
emitované v roku 2009
Zahraničný štátny dlh spolu
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Zahraničný štátny dlh z pôţičiek od zahraničných bánk sa v priebehu roka zníţil
o 39 368,2 tis. eur. Toto zníţenie bolo spôsobené zrealizovanými splátkami úverov v sume
39 442,3 tis. eur, čerpaním nových tranţí úverov v sume 3 341,3 tis. eur, debetnými
kurzovými rozdielmi 157,9 tis. eur, výplatou úrokov v sume 7 513,0 tis. eur a predpisom
akruálnych úrokov v sume 4 403,7 tis. eur.
V priebehu roka v týchto záväzkoch nastali tieto zmeny:
- záväzky z pôţičky EFSAL od IBRD – Reštrukturalizácia podnikovej a finančnej sféry sa zníţili o 21 966,9 tis. eur. Toto zníţenie záväzku bolo spôsobené vplyvom splátky istín
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v sume 19 020,0 tis. eur, splátky úrokov 6 581,8 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov
3 634,9 tis. eur,
- záväzok z pôţičky ERL od JEXIM BANK – Úver na ozdravenie ekonomiky - sa zníţil
o 3 591,4 tis. eur vplyvom splátky istín v sume 3 368,2 tis. eur, splátky úrokov
295,8 tis. eur, predpisom akruálnych úrokov 230,5 tis. eur a kreditnými kurzovými
rozdielmi 157,9 tis. eur,
- záväzok z pôţičky RUK BA od RB RE – Rekonštrukcia Univerzitnej kniţnice
Bratislava - sa zníţil o 417,3 tis. eur vplyvom splátky istín 409,6 tis. eur, splátky úrokov
62,7 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov 55,0 tis. eur,
- záväzok z pôţičky PRSD od IBRD – Projekt reformy riadenia sociálnych dávok - sa
zníţil o 551,6 vplyvom splátky istín v sume 502,8 tis. eur, splátky úrokov 135,1 tis. eur a
predpisom akruálnych úrokov 86,3 tis. eur,
- záväzok z pôţičky TEZSS od RB RE – Projekt transformácie existujúcich zariadení
sociálnych sluţieb - sa zníţil o 807,9 tis. eur vplyvom splátky úveru v sume 797,7 tis. eur,
splátky úrokov 90,8 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov 80,6 tis. eur,
- záväzok z pôţičky SECAL od IBRD – Projekt na podporu modernizácie sektora
zdravotníctva - sa zníţil o 12 519,1 tis. eur vplyvom

splátky istiny

v sume

12 497,5 tis. eur, splátky úrokov 231,8 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov
210,2 tis. eur,
- záväzok z pôţičky TAL od IBRD – Projekt technickej pomoci modernizácie sektora
zdravotníctva - sa zníţil o 2 039,2 vplyvom čerpania úveru v sume 815,9 tis. eur,
splátkami úveru 2 846,5 tis. eur, splátkami úrokov 50,4 tis. eur a predpisom akruálnych
úrokov 41,8 tis. eur,
- záväzok z pôţičky PTĽK/HCTA od IBRD - Projekt technickej podpory rozvoja
ľudského kapitálu - sa zvýšil o 2 525,2 tis. eur vplyvom čerpania úveru v sume
2 525,4 tis. eur, splátkami úrokov 64,6 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov
64,4 tis. eur.
Zahraničné záväzky prevzaté od ČSOB, a.s. sa medziročne zvýšili o 31,9 tis. eur len
vplyvom kurzových rozdielov. Záväzok voči podnikom zo zahraničných vládnych úverov sa
medziročne zníţil o 0,3 tis. eur vplyvom kurzových rozdielov.
Stav zahraničných záväzkov z úverov prevzatých po bývalom Štátnom fonde
cestného hospodárstva SR sa v priebehu roka zníţil o 19 692,6 tis. eur. Toto zníţenie záväzku
bolo spôsobené splátkami úverov v sume 16 611,3 tis. eur, splátkami úrokov 4 810,0 tis. eur,
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debetnými kurzovými rozdielmi 2 797,7 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov
4 526,4 tis. eur.
Záväzky vyplývajúce zo zmlúv medzi MF SR a EIB sa medziročne zníţili
o 12 573,0 tis. eur. V priebehu roka v týchto záväzkoch nastali tieto zmeny:
- záväzok z poskytnutého úveru od EIB V – Európske cestné ťahy (D1 Viedenská cestaPrístavný most) - sa zníţil o 1 707,4 tis. eur vplyvom splátky istiny v sume 1 687,5 tis. eur,
splátky úrokov 962,7 tis. eur a vplyvom predpisu akruálnych úrokov 942,8 tis. eur,
- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VI - Európske cestné ťahy (D1 Svinia-Prešov) sa zníţil o 17,8 tis. eur vplyvom splátky úrokov v sume 2 623,1 tis. eur a predpisu akruálnych
úrokov 2 605,3 tis. eur,
- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VII – Rámcová pôţička na podporu Národného
rozvojového plánu - sa nezmenil, splátka úrokov a predpis akruálnych úrokov boli v sume
4 531,5 tis. eur,
- záväzok z poskytnutého úveru od EIB VIII – Diaľnica D1 (Mengusovce - Jánovce) - sa
zníţil o 10 080,0 tis. eur vplyvom splátky istiny v sume 10 000,0 tis. eur, splátky úrokov
949,7 tis. eur a predpisom akruálnych úrokov 869,7 tis. eur,
- záväzok z poskytnutého úveru od EIB IX – Diaľnica D1 (Sverepec - Vrtiţer) - sa zníţil
o 767,8 tis. eur vplyvom splátky úrokov v sume 1 783,5 tis. eur a predpisu akruálneho úroku
1 015,7 tis. eur.
Záväzky vyplývajúce z prevzatých úverov od ŢSR a ŢS, a.s. sa zníţili zo stavu
111 678,7 tis. eur na 91 373,5 tis. eur, t.j. o 20 305,2 tis. eur. Na tomto zníţení sa podieľali
splátka istiny v sume 20 000,0 tis. eur, splátky úrokov 5 442,2 tis. eur a predpis akruálnych
úrokov 5 137,0 tis. eur.
Záväzky vyplývajúce z prevzatých úverov od METRO Bratislava, a.s., ktoré boli
poskytnuté tejto spoločnosti

EIB na výstavbu Mosta Apollo, sa zníţili

zo stavu

40 239,7 tis. eur na 37 146,3 tis. eur, t.j. o 3 093,4 tis. eur. Na tomto zníţení sa podieľala
splátka istiny v sume 2 998,3 tis. eur, splátka úrokov 1 556,3 tis. eur a predpis akruálnych
úrokov 1 461,2 tis. eur.
Záväzky vyplývajúce z prevzatých úverov od SVP š.p. B. Bystrica sa zníţili
zo stavu 21 781,6 tis. eur na 17 469,1 tis. eur, t.j. o 4 312,5 tis. eur. Na tomto zníţení sa
podieľala splátka istiny v sume 4 236,8 tis. eur, splátka úrokov 384,7 tis. eur a predpis
akruálnych úrokov 309,0 tis. eur.
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Začiatočný stav záväzkov zo štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí
k 31.12.2008 v sume 3 612 361,3 tis. eur pozostáva z nominálnej hodnoty 3 500 000,0 tis. eur
a akruálnych úrokov 112 361,3 tis. eur.
Záväzok zo štátnych dlhopisov sa medziročne zvýšil o 2 053 705,2 tis. eur vplyvom
emisie vydanej v zahraničí v nominálnej hodnote 2 000 000,0 tis. eur a o akruálny úrok
v sume 219 330,2 mil. eur a zníţil sa o splátku úrokov v celkovej sume 165 625,0 tis. eur.
Stav záväzkov zo zahraničných štátnych dlhopisov k 31.12.2009 v nominálnej hodnote
predstavuje 5 666 066,5 tis. eur.
4.3.3. Tabuľkové prílohy
Tabuľka č. 1: Prehľad poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa príjemcov
spolu s pohľadávkami za penále - zostatok k 31. 12. 2009
v tis. eur
Stav k
31.12.2008

Poloţka aktív

Stav k
31.12.2009

Zmena

Pohľadávky z poskytnutých NFV a penále

91 911,7

333 956,3 242 044,6

Pohľadávky z poskytnutých NFV - istina
Rok 1990
Severoslovenské tehelne a.s. Ţilina v likvidácii
FERENIT Nitra, a.s.
Lom cementáreň vápenka, Nové Mesto nad Váhom
Technické a servisné závody kameňopriemyslu, a.s.
v konkurze,
Levice
Strana
slobody
- KSÚ
ZŤS Nová Dubnica
Závody ťaţkého strojárstva Bardejov
Východoslovenské strojárne, a.s. v konkurze, Košice
Podpolianske strojárne, a.s. v konkurze, Detva
ZŤS a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom
ZŤS Turčianske strojárne, a.s. v konkurze, Martin
Správa v štátnych hmotných rezerv
ZŤS Prakovce, š.p. v likvidácii
Rok 1991
K + S MANAGEMENT, s.r.o., Ţilina
ASBO s.r.o. v likvidácii, Bratislava
Rok 1994
Pozemné stavby Banská Bystrica, š.p. v likvidácii
Rok 1996
ZUTE s.r.o. Povaţská Bystrica
Rok 2002
Mesto Košice
Rok 2003

91 776,6
18 827,6
395,0
1 079,9
756,8
126,0
2,1
89,6
300,4
614,1
2 107,8
3 498,6
6 240,5
3 238,1
378,7
47,7
33,2
14,5
29,5
29,5
99,6
99,6
11 871,4
11 871,4
42,9

333 821,2 242 044,6
18 827,6
0,0
395,0
0,0
1 079,9
0,0
756,8
0,0
126,0
0,0
2,1
0,0
89,6
0,0
300,4
0,0
614,1
0,0
2 107,8
0,0
3 498,6
0,0
6 240,5
0,0
3 238,1
0,0
378,8
0,0
47,7
0,0
33,2
0,0
14,5
0,0
29,5
0,0
29,5
0,0
99,6
0,0
99,6
0,0
10 488,3
-1 383,1
10 488,3
-1 383,1
42,9
0,0
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Medzevská drevárska fabrika, s.r.o. v Medzeve
Rok 2004
Ţilina 1
Rok 2005
Mesto Ţilina
Rok 2007
MH Invest, s.r.o.
Rok 2008
Bratislavský samosprávny kraj
Rok 2009
Mesto Ţilina
MH Invest, s.r.o.
Ţelezničná spoločnosť Cargo Slovakia
Ţeleznice SR
Pohľadávky z titulu penále za návratné finančné
výpomoci
Lom
cementáreň vápenka s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
ASBO, s.r.o. v likvidácii Bratislava
FERRENIT Nitra
K + S MANAGEMENT, s.r.o. Ţilina
TSZ Levice

42,9
27 451,4
27 451,4
17 573,1
17 573,1
11 020,3
11 020,3
4 813,1
4 813,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135,1
4,7
29,0
33,5
66,4
1,5

42,9
0,0
27 451,4
0,0
27 451,4
0,0
17 573,1
0,0
17 573,1
0,0
11 020,3
0,0
11 020,3
0,0
4 813,1
0,0
4 813,1
0,0
243 427,7 243 427,7
1 931,9
1 931,9
5 619,9
5 619,9
165 969,6 165 969,6
69 906,3 69 906,3
135,1
0,0
4,7
0,0
29,0
0,0
33,5
0,0
66,4
0,0
1,5
0,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Tabuľka č. 2 – Prehľad pohľadávok zo zrealizovaných záruk podľa príjemcov
spolu s úrokmi a penále – zostatok k 31. 12. 2009
v tis. eur
Poloţka aktív
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk, úroky,
penále
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské Michaľany
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
ORWEL, š.p. v likv. Námestovo
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo
LUNA, š.p. v likv. Nitra
Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská Štiavnica
TOPEX, a.s. v likv. Vranov nad Topľou
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze
Partizánske
Pôdorys, s.r.o. v konkurze Trenčín
PT, a.s. v konkurze Ţilina
ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom
Pozemné stavby, š.p. v likv. Banská Bystrica
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin
CHIRANA - PREMA, a.s. v konkurze Stará Turá
OTF, a.s. v konkurze Niţná
ZŤS, š.p. v likv. Rimavská Sobota
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk - úroky
TOPEX, a.s. v likvid. Vranov nad Topľou
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Stav
Stav
k 1.1.2009 k 31.12.2009
446 087,5
424 949,2
430 785,8
409 647,5
4 750,2
4 750,2
892,3
892,3
328 244,5
307 106,2
763,1
763,1
1 526,9
1 526,9
863,1
863,1
2 021,8
2 021,8
829,8
829,8
6 638,8
6 638,8
132,8
132,8
42 517,2
42 517,2
15 726,7
15 726,7
3 365,7
3 365,7
19 352,1
19 352,1
2 904,5
2 904,5
200,9
200,9
55,4
55,4
5 248,4
5 248,4
422,3
422,3

Zmena
-21 138,3
-21 138,3
0,0
0,0
-21 138,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

PT, a.s. v konkurze Ţilina
IMUNA, š.p. v konkurze Šarišské. Michaľany
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. v konkurze
Partizánske
Pôdorys,
s.r.o. v konkurze Trenčín
ZŤS, a.s. v konkurze Dubnica nad Váhom
ZTS TEES, a.s. v konkurze Martin
Pohľadávky z realizovaných štátnych záruk - penále
Šiesta realitná spoločnosť, s.r.o. Fiľakovo
LUNA, š.p. v likv. Nitra
Pleta Móda, a.s. v konkurze Banská Štiavnica
ZŤS Strojárne, a.s. Námestovo

2 705,4
269,7
258,8
55,3
644,8
892,1
10 053,3
7 476,0
103,2
769,5
1 704,6

2 705,4
269,7
258,8
55,3
644,8
892,1
10 053,3
7 476,0
103,2
769,5
1 704,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Tabuľka č. 3 Prehľad poskytnutých záruk podľa príjemcov – zostatok k 31. 12. 2009
v tis. eur
Organizácia
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II.
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW II.
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III.
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW III.
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV.
Slov. zár. a rozvoj. banka KfW IV.
Záruky poskytnuté v roku 2000
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- EIB II.
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- EIB II.
Záruky poskytnuté v roku 2003
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB
Slov. záruč. a rozvojová banka, a.s.- NIB
Záruky poskytnuté v roku 2004
Spolu:

Záručná
listina
21.12.2000
21.12.2000
21.12.2000
21.12.2000
21.12.2000
21.12.2000

Druh
záruky
Istina
Úrok
Istina
Úrok
Istina
Úrok

18.11.2002 Istina
18.11.2002 Úrok
19.2.2004 Istina
19.2.2004 Úrok

Mena 31.12.2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

13,9
1,7
1,8
0,2
2,8
0,4
20,8
13,3
4,8
18,1
8,2
1,6
9,8
48,7

Zdroj: Ministerstvo financií SR

4.4. Bilančný účet a zúčtovacie vzťahy v rámci verejnej správy
V rámci rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa vykazuje účtovný
okruh štátu, ktorý obsahuje údaje o bilančnom účte a zúčtovacích vzťahoch v rámci verejnej
správy.
Bilančný účet sa vykazuje za účtujúcu jednotku MF SR ŠTÁT v súvahe na strane
pasív v poloţke Bankové úvery a výpomoci na účte 221 – Bankové účty. Na tomto účte je
vykázaný schodok štátneho rozpočtu za príslušný rok. Schodok štátneho rozpočtu vykázaný
k 31. 12. 2009 predstavuje sumu 2 791 250,9 tis. eur.
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Schodok štátneho rozpočtu vykázaný k 31. 12. 2008 v sume 704 167,1 tis. eur, bol
uhradený

z prijatých úverov zo zahraničia vo výške 84 515,1 tis. eur a z emitovaných

štátnych dlhopisov v sume 619 652,0 tis. eur na základe uznesenia NR SR č. 1530/2009
k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2008.
Nakoľko bilančný účet vykazuje pasívny zostatok, boli na tento účet zaúčtované
zostatky príjmových a výdavkových účtov štátneho rozpočtu v súlade s platnými postupmi
účtovania na stranu pasív súvahy.
v tis. eur
Bilančný účet (účet 221 – bankové účty)
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (účet 353)
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií
do rozpočtu zriaďovateľa (účet 351)

Stav k 31.12.2008

Stav k 31.12.2009

704 167,1

2 791 250,9

9 699 907,9

11 265 957,8

346 534,1

2 201 278,5

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Zúčtovacie vzťahy realizované na účtoch 353 predstavujú transferové vzťahy
z poskytnutých kapitálových transferov od zriaďovateľa pre rozpočtové a príspevkové
organizácie v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy. Zúčtovacie vzťahy realizované
na účtoch 351 predstavujú nevyinkasované pohľadávky rozpočtových organizácii štátu,
ktorých úhrada sa predpokladá v nasledujúcich obdobiach.

5. Prehľad o poskytnutých úľavách
5.1. V pôsobnosti daňových orgánov
5.1.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach
Na základe ţiadostí daňových subjektov, ktoré sa rozhodli v roku 2009 riešiť
prechodnú platobnú neschopnosť odkladom alebo platením dane v splátkach podľa § 59
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov bolo povolených 53 odkladov platenia
dane/daňového nedoplatku (v roku 2008: 25) a v 53 prípadoch (v roku 2008: 27) bolo
povolené platenie dane/daňového nedoplatku v splátkach v celkovej výške 13 060 tis. eur
(v roku 2008: 3 004 tis. eur) podľa nasledujúceho prehľadu:
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Právna forma

Zaplatenie dane v splátkach

Odklad platenia dane
počet

Fyzické osoby
Právnické osoby
Spolu

9
44
53

tis. eur
104
6 399
6 503

počet

tis. eur
1 288
5 269
6 557

14
39
53

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR

Z uvedenej sumy 726 tis. eur predstavujú povolené odklady a splátky, ktorých lehota
splatnosti odkladu, resp. splátok prešla do roku 2010
5.1.2. Výška odpustených daňových nedoplatkov
Nedoplatok na dani podľa § 64 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov bol v roku
2009 odpustený v 49 (v roku 2008: 99) prípadoch v celkovej výške 94,3 tis. eur (v roku 2008:
83 tis. eur). Prehľad o počte a výške odpustených daňových nedoplatkov podľa druhu dane
poskytujú nasledovné údaje:
Druh dane
Daň z príjmu FO z podnikania, z inej
samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Daň z dedičstva
Daň z darovania
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
Spolu

Počet odpustení

eur

18

78 939

1
1
29
49

47
345
15 001
94 332

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR

5.1.3. Výška povolených úľav z úroku a sankcií
Daňové orgány poskytli v roku 2009 úľavu alebo odpustenie zo sankcií podľa § 103
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v 5 667 (v roku 2008: 6 914) prípadoch
v celkovej výške 3 240 tis. eur (v roku 2008: 3 502 tis. eur) podľa nasledujúceho prehľadu:

Druh dane
DPFO
DPPO
DPH
SD
CD,DMV
Daň z dedičstva

Zvýšenie dane
Penále, sankčný úrok
počet
tis. eur
počet
tis. eur
0
0
410
1 186
0
0
184
150
24
80
286
315
0
0
0
0
0
0
65
14
0
0
13
4

Pokuty
počet
tis. eur
2 724
225
191
370
893
619
1
3
86
27
0
0
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Daň z darovania
Daň z PPN
Pokuty v daň. konaní
Pokuty za ERP
Spolu

0
38
511
47
4 491

0
10
53
11
1 319

0
2
0
0
24

0
0,01
0
0
80

6
188
0
0
1 152

2
170
0
0
1 841

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR

5.2. V pôsobnosti colných orgánov
5.2.1. Povolené odklady platenia dane a povolené zaplatenie dane v splátkach
Colné úrady k 31.12.2009 evidovali len splátky pohľadávok v celkovej výške
38 933 eur (v roku 2008: 2 904 tis. eur) podľa nasledujúceho prehľadu:
Povolenie splátok
počet
eur
1
4 661
1
1 222
2
33 050
4
38 933

Druh príjmu
Clo
SPD
DPH
Spolu
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR

5.2.2. Výška odpustených a vrátených colných a daňových platieb
Za obdobie január aţ december 2009 odpustili colné orgány platby v celkovej výške
127,4 tis. eur (v roku 2008: 760 tis. eur) podľa nasledujúcej štruktúry:

Druh príjmu
Clo
DPH
Iné (úroky podľa Colného zákona)
Iné (sankcie )
Spolu
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR
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€
6 719
16 006
31 698
73 021
127 444

6. Prehľad o stave daňových a colných pohľadávok
6.1. Daňové pohľadávky v správe daňových orgánov
K 31.12.2009 evidovala daňová správa daňové pohľadávky v celkovej výške
1 744 183 tis. eur, čo je medziročne o 232 294 tis. eur (15,4 %) viac. V roku 2009 došlo
k metodickej zmene vo vykazovaní sankcií, keď sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov,
kedy pohľadávky na sankciách boli vykazované na daniach, na ktorých boli evidované, začali
evidovať na samostatnej podpoloţke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
(160 – Sankcie uloţené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za sluţby verejnosti
poskytované

Slovenskou

televíziou

a Slovenským

rozhlasom).

Prehľad

o štruktúre

pohľadávok podľa jednotlivých daní poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur):

Druh pohľadávky
Spolu pohľadávky
v tom:
Daň z príjmov
Zo závislej činnosti
Z podnikania a inej samostatnej
zárobkovej činnosti a z prenájmu
Daň z príjmov právnickej osoby
Dane z príjmov vyberané zráţkou
Dane z majetku
Domáce tovary a sluţby
Daň z pridanej hodnoty
Spotrebné dane
Dane z pouţívania tovarov
a z povolenia na výkon činností
Sankcie uloţené v daňovom konaní

zostatok
k 31.12.2009
1 744 183

zostatok
k 31.12.2008
1 511 890

68 906
-337 322

237 301
-382 617

- 168 395
45 295

96 864
310 005
-641
48 706
1 018 781
992 537
26 244

137 216
483 023
-321
56 967
1 210 264
1 151 134
59 130

-40 352
-173 018
-320
-8 261
- 191 483
-158 597
-32 886

298

4 116

-3 817

607 492

3 242

604 250

zmena
232 294

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR

6.2. Colné a daňové pohľadávky v správe colných orgánov
Celkový objem colných a daňových pohľadávok za colnú správu k 31.12.2009 dosiahol
127 835,4 tis. eur, čo je medziročne o 34 213,4 tis. eur (36,5 %) viac. Nárast bol zaznamenaný
v pohľadávkach v lehote splatnosti ako aj v pohľadávkach po lehote splatnosti.
Stav pohľadávok v lehote splatnosti celkom k 31.12.2009 dosiahol 36 153,9 tis. eur
a medziročne sa zvýšil o 16 510,4 tis. eur. Celková výška pohľadávok po lehote splatnosti
k 31.12.2009 dosiahla 91 681,5 tis. eur a medziročne sa zvýšila o 17 703,0 tis. eur. Na nárast
nedoplatkov vplývala sčasti nepriaznivá hospodárska situácia a nadväzne zhoršená platobná
disciplína.
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Prehľad o štruktúre colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti
a v medziročnom porovnaní poskytujú nasledovné údaje (v tis. eur):
Štruktúra colných a daňových pohľadávok po lehote splatnosti
Roky
CLO

SPD

VDD

DPR

DPH

Sankcie
z CK

Sankcie
z DK

Spolu

2009

8 387,7 48 547,7

44,2

1 207,4

25 991,0

3 430,1

4 073,4

91 681,5

2008
Index
09/08

6 723,8 36 997,2

44,2

1 358,6

21 738,6

3 678,0

3 438,1

73 978,5

1,00

0,89

1,20

0,93

1,18

1,24

1,25

1,31

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR

Poznámka: SPD – spotrebné dane, VDD – vyrovnávacia dávka pri dovoze, DPR – dovozná priráţka,
DPH – daň z pridanej hodnoty, CK – colné konanie, DK – daňové konanie

Najväčší podiel na nedoplatkoch 52,9 % bol zaznamenaný na spotrebných daniach,
na dani z pridanej hodnoty 28,4 %, cle 9,2 %, sankciách z daňového konania 4,4 %, sankciách
z colného konania 3,7 %, dovoznej priráţke 1,3 % a vyrovnávacej dovoznej dávky 0,1 %.
Aj medziročný nárast nedoplatkov bol najvyšší na spotrebných daniach, a to o 31,2 %. Okrem
toho sa na náraste nedoplatkov podieľali: nedoplatky z cla o 24,7 %, na dani z pridanej
hodnoty o 19,6 % a sankciách z daňového konania o 18,5 %. Naopak, pokles pohľadávok
po lehote splatnosti bol vykázaný pri pohľadávkach z dovoznej priráţky o 11,1 %, sankciách
z colného konania o 6,7 % a vyrovnávacej dovoznej dávke o 0,1 %.
Z hľadiska jednotlivých colných úradov najvyšší stav colných a daňových pohľadávok
po lehote splatnosti vykázal Colný úrad Bratislava (27 735,9 tis. eur), naopak najniţší stav
Colný úrad Prešov (3 300,8 tis. eur).
6.2.1. Opatrenia colných úradov na zníţenie pohľadávok
a) Vymáhanie pohľadávok: Vymáhanie nedoplatkov vykonávajú colné úrady podľa
zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov ako aj zákona NR SR č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Hlavnou úlohou colnej správy je
zabezpečiť čo najväčšiu úspešnosť vymáhania pohľadávok. Za týmto účelom colné úrady
postupujú vo vymáhaní pohľadávok formou pravidelného zasielania výziev deklarantom a
ručiteľom. Exekučné útvary a oddelenia ekonomiky a logistiky na colných úradoch
vykonávali prostredníctvom doţiadaní zisťovanie majetku dlţníkov na katastrálnych úradoch,
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spolupracovali s peňaţnými ústavmi alebo daňovými úradmi za účelom zistenia finančných
prostriedkov dlţníka, resp. moţnosti úhrady pohľadávky z daňových preplatkov. Ďalej
spolupracovali s registrovými súdmi pri objasňovaní reálnosti a pravdivosti právne
relevantných údajov, vyplývajúcich z výpisov obchodných registrov (zmena obchodného
mena alebo sídla dlţníka, prechod práv a povinností na iný subjekt). Obdobne spolupracovali
s Registrom obyvateľov SR za účelom zisťovania aktuálnych adries fyzických osôb atď.
Celkový prehľad o jednotlivých formách uplatňovaných pri vymáhaní pohľadávok
poskytujú nasledovné údaje (v eur):
Výška
Výška
Počet
vymáhaných vymoţených
vydaných
finančných
finančných
rozhodnutí
prostriedkov prostriedkov
129
374 930
25 482

Formy vymáhania
Záloţné právo
Preúčtovanie preplatku na dani a nadmerného
odpočtu DPH dlţníkov
Preúčtovanie z bankových záruk a vinkulácií

%
6,8

1

132

7 298 5 513,9

50

535 324

513 950

96,0

Rozhodnutie o začatí exekučného konania

1 230

8 122 445

11 930

0,1

Exekučná výzva
Exekučný príkaz na prikázanie pohľadávky na
peňaţné prostriedky dlţníkov na účtoch vedených v
bankách, iné peňaţné pohľadávky alebo postihnutím
iných majetkových práv
Exekučný príkaz na zráţku zo mzdy a z iných
príjmov
Exekučný príkaz na predaj hnuteľných vecí

1 233

11 116 655

90 308

0,8

606

9 607 508

109 246

1,1

205

253 881

52 161

20,5

9

5 368 635

198 624

3,7

3

21 991

73

0,3

2 508

22 379 026

3 479 330

15,4

5 974

57 780 527

4 488 402

7,8

Exekučný príkaz na predaj nehnuteľností
Upomienka, urgencia, výzva na zaplatenie
nedoplatku
SPOLU
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR

b) Postúpenie pohľadávok: Podľa § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môţe colný úrad
postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá vznikla pred 1. januárom 2006, voči dlţníkovi,
na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz. V zmysle citovaného ustanovenia došlo
k podpísaniu zmluvy vo veci postúpenia pohľadávok medzi Colným riaditeľstvom SR
a Slovenskou konsolidačnou, a.s., ktorá spĺňala všetky podmienky, t. j. bola právnickou
osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Celková výška postúpených pohľadávok
k 31.12.2009 dosiahla 35 775,8 tis. eur, pričom v samotnom roku 2009 boli postúpené
pohľadávky vo výške 8 373,2 tis. eur.
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Prehľad o postúpených pohľadávkach podľa colných úradov k 31.12.2009 ako aj
v roku 2009 poskytujú nasledovné údaje (v eur):
Colný úrad
CÚ Banská Bystrica
CÚ Bratislava
CÚ Michalovce
CÚ Košice
CÚ Nitra
CÚ Prešov
CÚ Trenčín
CÚ Trnava
CÚ Ţilina
Spolu

Výška postúpených pohľadávok
k 31.12.2009
v roku 2009
2 041 125
0
3 817 456
1 029
380 483
14 274
2 990 886
160 285
9 604 067
70 436
1 889 872
37 793
10 210 124
8 078 386
840 655
5 235
4 001 100
5 799
35 775 768
8 373 237

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR

c) Odpis nevymoţiteľných pohľadávok: Postup odpisovania nevymoţiteľných
colných a daňových pohľadávok je špecifický proces, ktorému predchádza konanie colných
úradov zamerané na zisťovanie (vyhľadávanie) majetku dlţníka. Aţ v prípade negatívnych
zistení je moţné pohľadávku definovať ako nevymoţiteľnú a rozhodnúť o jej odpísaní podľa
platnej legislatívy. Pri plnení uvedených úloh colné úrady spolupracujú najmä s daňovými
orgánmi, inými orgánmi štátnej správy ako sú napr. súdy, policajné orgány, katastrálne úrady;
s peňaţnými ústavmi a s inými osobami, ktorých informácie môţu pomôcť k úhrade
pohľadávok.
K

31.12.2009

colná

správa

evidovala

nevymoţiteľné

pohľadávky

výške

132 246,1 tis. eur a v roku 2009 odpísala nevymoţiteľné pohľadávky vo výške
5 243,5 tis. eur. Prehľad o odpísaných nevymoţiteľných pohľadávkach podľa colných úradov
k 31.12.2009 ako aj v roku 2009 poskytujú nasledovné údaje (v eur):
Colný úrad
CÚ Banská Bystrica
CÚ Bratislava
CÚ Michalovce
CÚ Košice
CÚ Nitra
CÚ Prešov
CÚ Trenčín
CÚ Trnava
CÚ Ţilina
Spolu

Výška postúpených pohľadávok
k 31.12.2009
v roku 2009
2 904 803
282 182
16 296 162
3 569 734
196 461
25 866
5 393 597
124 480
85 536 303
194 806
11 523 678
30 426
824 227
22 381
5 705 190
832 478
3 865 715
161 177
132 246 136
5 243 530

Zdroj: Colné riaditeľstvo SR
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7. Súhrnná správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu za rok 2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit. Táto kompetencia vyplýva z ustanovenia §
3 zákona

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 502/2001") v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 3 písm. c) bod 5
zákona č. 502/2001 predkladá vláde SR spolu s návrhom štátneho záverečného účtu súhrnnú
správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu za rok
2009. Uvedená povinnosť MF SR je zároveň ustanovená v § 29 ods. 2 písm. i) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Podkladom pre vypracovanie súhrnnej správy za rok 2009 boli ročné správy
o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vládneho auditu a vnútorného auditu vypracované
ústrednými orgánmi, vnútornými audítormi alebo útvarmi vnútorného auditu a správami
finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6, § 31a ods. 1 písm. b) a § 35e ods. 7
zákona č. 502/2001.
Obsah súhrnnej správy vychádza z obsahového vymedzenia ročných správ
o výsledkoch

následnej

finančnej

kontroly,

vládneho

auditu

a vnútorného

auditu

zadefinovaného vo Vyhláške Ministerstva financií č. 21/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001.
Štruktúra súhrnnej správy je nasledovná:
a) následná finančná kontrola verejných prostriedkov
b) vnútorný audit verejných prostriedkov
c) vládny audit verejných prostriedkov.
7.1. Následná finančná kontrola verejných prostriedkov
V tejto časti sa uvádzajú výsledky následných finančných kontrol vykonaných v roku
2009 ústrednými orgánmi, ktoré sú správcami rozpočtovej kapitoly, a správami finančnej
kontroly (ďalej len "SFK") Bratislava, Zvolen a Košice. V kontrolnej pôsobnosti uvedených
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orgánov verejnej správy je prevaţná časť verejných prostriedkov vrátane prostriedkov
Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
V roku 2009 vykonali ústredné orgány a správy finančnej kontroly celkom 448 (v roku
2008: 961) následných finančných kontrol verejných prostriedkov, z toho bolo 381 kontrol
zameraných na prostriedky štátneho rozpočtu SR, 67 kontrol na prostriedky EÚ. Medziročné
zníţenie počtu vykonaných následných finančných kontrol je spôsobené novelou zákona
č. 502/2001 Z. z., v nadväznosti na ktorú začal výkon vládnych auditov. Následné finančné
kontroly zamerané na iné zdroje zo zahraničia neboli v roku 2009 vykonané.
Celková suma overovaných verejných prostriedkov predstavovala 488 033,1 tis. eur
(v roku 2008: 2 202 775,0 tis. eur), z toho prostriedky štátneho rozpočtu SR 432 856,6 tis. eur
a prostriedky EÚ 55 176,5 tis. eur.
Na základe uvedených kontrol bol celkový počet kontrolných zistení uvedených
v ročných správach o výsledkoch následných finančných kontrol spolu 4 598 (v roku 2008:
10 202), z toho 3 688 nedostatkov týkalo prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 910
prostriedkov EÚ.
V roku 2009 bolo zaznamenaných celkovo 218 porušení finančnej disciplíny podľa
§ 31 písm. a) aţ d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov. Porušenie finančnej disciplíny
predstavovalo sumu v celkovej výške 2 665,3 tis. eur (v roku 2008: 3 526,5 tis. eur), z toho
2 441,3 tis. eur sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu SR a 224,0 tis. eur prostriedkov EÚ.
Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci následnej finančnej kontroly vlastných
zdrojov štátneho rozpočtu SR boli:
 porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, napr. nedodrţanie podmienok,
za ktorých boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnutie verejných finančných
prostriedkov bez zmluvného vzťahu, pouţitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia,
nehospodárne vynaloţenie verejných prostriedkov, nedodrţanie termínov na predloţenie
ţiadosti

o poskytnutie dotácie, nesprávne

zatriedenie výdavkov

v rámci rozpočtu,

neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej lehote a rozsahu,
nedodrţanie zásady ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými
prostriedkami;
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 porušenie zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, napr. zhodnocovanie dočasne voľných
prostriedkov ukladaním na termínované vklady v bankách;
 porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, napr.
neúplnosť účtovných dokladov, oneskorené zaradenie majetku do účtovníctva, nesprávne
účtovanie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nesprávne účtovanie o majetku;
 porušenie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
napr. predaj majetku bez písomného rozhodnutia o jeho prebytočnosti, uzatvorenie kúpnej
zmluvy bez písomného súhlasu zriaďovateľa, nevymenovanie vyraďovacej komisie;
 porušenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov, napr. preukázanie cestovných výdavkov nesprávnymi cestovnými lístkami,
neoprávnene vyplatené stravné;
 porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, napr.
uzavretie dohôd o vykonaní práce v rozpore so zákonom;
 porušenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, napr. nesprávny spôsob
tvorby sociálneho fondu;
 porušenie zákona č 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, napr. nedodrţanie denného limitu pokladničného
zostatku.
Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci následnej finančnej kontroly EÚ
zdrojov:
 porušenie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, napr. nedostatočné overovanie procesu verejného obstarávania,
nepredloţenie dokladov preukazujúcich vykonanie verejného obstarávania, pouţitie
nesprávnych metód pri verejnom obstarávaní;
 porušenie zákona č. 502/2001, napr. nevykonanie predbeţnej finančnej kontroly podľa
§ 6 a § 9 zákona, nezaslanie písomnej správy o splnení prijatých opatrení v stanovenom
termíne, formálne vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly,
 nedodrţanie zmluvných podmienok pri zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, napr. nepredloţenie monitorovacích správ, nedodrţanie termínov na oznámenie
zmien a skutočností, ktoré súvisia s plnením zmluvy, nedodrţanie harmonogramu realizácie
aktivít projektu, nepoistenie majetku zakúpeného z prostriedkov EÚ, nedostatočná archivácia
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dokumentácie, nedodrţanie časových limitov aktivít procesu riadenia projektu zo strany
riadiaceho orgánu pri procese výberu a schvaľovania projektov.
V prípadoch zistenia nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti, ich
kontrolné orgány oznamovali orgánom činným v trestnom konaní. O počte prípadov, ktoré
boli oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom príslušným podľa
osobitých predpisov v roku 2009 informujú nasledovné údaje:

Kontrolný orgán
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny
SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Celkový počet

Počet prípadov
2008
9
2
0
1
7
1
37
57

Počet prípadov
2009
2
1
1
0
2
22
0
28

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Podrobný prehľad o počte následných finančných kontrol a objeme overených
prostriedkov štátnom rozpočte SR a EÚ prostriedkov podľa jednotlivých orgánov verejnej
správy je uvedený v nasledujúcej tabuľke :

Orgán verejnej správy

Počet následných finančných
kontrol verejných
prostriedkov
Spolu

ŠR SR Prostr. EU

Suma overených verejných prostriedkov
v tis. eur
ŠR SR

Spolu

Prostr. EU

Úrad vlády SR

5

5

0

5 162, 5

5 162,5

0,00

Kancelária NR SR

5

5

0

4 286,3

4 286,3

0,00

Kancelária prezidenta SR

1

1

0

2,2

2,2

0,00

Ministerstvo financií SR

10

2

8

56 489,8

16 739,9

39 749,9

Ministerstvo kultúry SR

16

16

0

68 386,9

68 386,8

0,00

Ministerstvo zdravotníctva SR

18

18

0

15 925,0

15 925,0

0,00

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR

79

78

1

12 625,7

12 620,7

5,00

7

7

0

8 113,9

8 113,9

0,00

Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zahraničných vecí
SR
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR

15

15

0

13 808,0

13 808,0

0,00

4

4

0

1 898,3

1 898,3

0,00

4

2

2

79,2

46,5

32,7

33

21

12

14 302,1

5 923,9

8 378,3

Ministerstvo hospodárstva SR

28

27

1

35 224,8

34 724,4

500,4
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Ministerstvo spravodlivosti SR

13

13

0

19 397,4

19 397,4

0,00

Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo ţivotného
prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
SR

33

24

9

176 509,0

176 372,5

136,4

6

6

0

435,1

435,1

0,00

54

34

20

11 377,9

6 770,4

4 607,5

Štatistický úrad SR

25

24

1

1 345,9

1 296,1

49,8

Generálna prokuratúra SR

3

3

0

5 888,5

5 888,5

0,00

Slovenská akadémia vied

18

13

5

11 637,1

11 419,5

217,6

Slovenská informačná sluţba

6

6

0

204,0

204,0

0,00

Národný bezpečnostný úrad SR
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad priemyselného vlastníctva
SR
Úrad geodézie, kartografie
a katastra SR
Úrad pre verejné obstarávanie
SR

11

11

0

1 395,1

1 395,1

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

11

11

0

422,4

422,4

0,00

17

17

0

13 489,6

13 489,6

0,00

2

1

1

18,0

5,6

12,4

Protimonopolný úrad SR

1

1

0

23,2

23,2

0,00

Úrad jadrového dozoru SR

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Ústavný súd
Správa štátnych hmotných
rezerv SR

5

5

0

4 438,5

4 438,5

0,00

7

7

0

1 739,2

1 739,2

0,00

SFK Bratislava

3

0

3

1 374,2

0,00

1 374,2

SFK Zvolen

0

0

0

0,00

0,00

0,00

SFK Košice

8

4

4

2 033,3

1 921,0

112,3

448

381

67

488 033,1

432 856,5

55 176,5

SPOLU
Zdroj: Ministerstvo financií SR

7.2. Vnútorný audit verejných prostriedkov
Vedúci ústredných orgánov štátnej správy sú podľa zákona č. 502/2001 povinní
zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom alebo organizačnou
jednotkou, funkčne a organizačne oddelenými od riadiacich a kontrolných štruktúr.
O výnimke z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom orgáne
vlastným zamestnancom (kde by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu
verejných prostriedkov a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne,
neefektívne a neúčinné), rozhoduje minister financií SR.
Vykonávanie vnútorného auditu bolo k 31.12.2009 zabezpečené v 22 ústredných
orgánoch a v troch orgánoch verejnej správy. V roku 2009 vnútorní audítori vykonali celkom
101 vnútorných auditov (v roku 2008: 87). Z celkového počtu bolo 72 vnútorných auditov
vykonaných v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR, 15 vnútorných
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auditov zameraných na prostriedky EÚ a spolufinancovania a 1 audit na prostriedky ostatných
nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia. Do celkového počtu nie sú započítané vnútorné
audity vykonané vnútorným audítorom Slovenskej informačnej sluţby, vzhľadom na osobitný
reţim ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na nápravu zistených nedostatkov navrhli vnútorní audítori spolu 697 odporúčaní.
Auditované subjekty akceptovali 634 odporúčaní, 20 odporúčaní

bolo čiastočne

akceptovaných a 43 odporúčaní nebolo akceptovaných.
Najčastejšie, resp. najzávaţnejšie zistenia vnútorných audítorov boli:
 nevypracované, resp. nedostatočne vypracované interné postupy - napr. organizačný
poriadok (uvádzanie útvarov, ktoré nekorešpondujú s organizačnou štruktúrou), podpisový
poriadok;
 nedodrţiavanie interných postupov, resp. ich neaktuálnosť - napr. nedodrţiavanie
platného registratúrneho poriadku, nedodrţiavanie metodických pokynov vydaných
organizáciou, nedodrţiavanie internej smernice pre oblasť účtovníctva, resp. pre oblasť
výkonu predbeţnej a priebeţnej finančnej kontroly;
 nedostatky v systéme riadenia organizácie - neadekvátne riadenie a určenie
zodpovednosti

v rámci príslušnej oblasti štátnej správy, nezadefinovanie personálnej

zastupiteľnosti organizácie;
 nedostatočné dodrţiavanie ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov, napr. predlţovanie procesu nakladania s majetkom štátu a vznik
neproduktívnych nákladov, spätné vynímanie majetku z prebytočnosti, neprehľadnosť
v oblasti nakladania s hnuteľným majetkom štátu, ponúkané odpredaje majetku realizované
bez znalosti jeho stavu (úplnosti), predlţovanie termínov na odber predaného majetku,
nesprávne zaraďovanie majetku štátu do stanovených skupín, po obmene, resp. výmene
majetku nevyhlásenie majetku za prebytočný, resp. neupotrebiteľný, chýbajúca smernica
o majetku a pod.;
 nedostatočné dodrţiavanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov - nesprávnosť zaznamenania dňa uskutočnenia účtovného prípadu
(nesprávne nastavený informačný systém), nejednotnosť v stanovení druhov materiálu
účtovaných priamo do spotreby, nesprávne účtovanie dlhodobého hmotného majetku
do zásob, nevykonanie inventarizácie účtov časového rozlíšenia výnosov, neúčtovanie
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časového rozlíšenia nákladov, výdavkov, nesúlad

vykonanej inventarizácie majetku

a záväzkov s § 30 zákona, nevykonanie inventarizácie záväzkov a pod.;
 nedostatočné, resp. chybné postupy v oblasti verejného obstarávania - nezabezpečenie
kontroly spätnej väzby v obstaraní predmetu zákazky, neúplnosť informácií o všetkých
zákazkách na dodanie tovaru, sluţieb a prác, v smerniciach organizácie nie sú uplatnené
posledné novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zadávanie zákaziek s nízkou
hodnotou, riadenie a kontrolovanie ich realizácie len vedúcimi jednotlivých oddelení, ktorí
majú v kompetencii aj právo vybrať priamo dodávateľa a rozhodnúť, či bude vykonaný
prieskum trhu, nesúlad súťaţných podkladov evidovaných v dokumentácii k zákazke
a súťaţných podkladov predloţených uchádzačom v ponuke pri zákazke s nízkou hodnotou,
uzatvorenie zmluvy o dielo v rozpore so súťaţnými podkladmi pri zákazke s nízkou
hodnotou, nevypracovanie a neschválenie plánu verejného obstarávania na príslušný
kalendárny rok;
 nedostatočný výkon predbeţnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001, napr.
pri plnení zmluvných podmienok upravených jednotlivými ustanoveniami uzatvorenej
zmluvy; akceptovanie dodávateľských faktúr v nesúlade s ustanoveniami uzatvorených zmlúv
upravujúcimi prevzatie predmetu dodávky a platobné podmienky, nejednotnosť spôsobu
poverovania zamestnancov výkonom predbeţnej finančnej kontroly, nepreukázaný výkon
predbeţnej finančnej kontroly v konzulárnej oblasti príjmov súvisiacich s výberom správnych
poplatkov a s refundáciou paušálnych výdavkov za konzulárne úkony v ústredí a zahraničí;
 porušenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách – napr. nekrátenie výdavku
vo vyúčtovaní ZPC o dennú sadzbu stravného za poskytnuté raňajky (zahrnuté do ceny
ubytovania).
Podrobný prehľad o počte vykonaných vnútorných auditov podľa jednotlivých
orgánov verejnej správy je uvedený v tabuľke na nasledujúcej strane:
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Ústredný orgán

Generálna prokuratúra
SR
Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií
SR
Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry
SR
Ministerstvo obrany
SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva SR
Ministerstvo práce, soc.
vecí a rodiny SR
Ministerstvo
spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva
SR
Ministerstvo vnútra SR
Min. výstavby
a regionálneho rozvoja
SR
Ministerstvo
zahraničných vecí SR
Ministerstvo
zdravotníctva SR
Ministerstvo ţivotného
prostredia SR
Najvyšší kontrolný
úrad SR
Národný bezpečnostný
úrad SR
Slovenská informačná
sluţba *
Správa štátnych
hmotných rezerv SR
Štatistický úrad SR
Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu
a skúšobníctvo SR
Úrad priemyselného
vlastníctva SR
Úrad vlády SR
Slovenská akadémia
vied

Počet vykonaných vnútorných auditov
Počet odporúčaní
Prostr.
Iné
Prostr. EÚ
Čiastočne
ŠR a
prostr.
NeakcepCelkom
a spolufiCelkom Akceptované neakcepštátnych
zo
tované
nancovania
tované
fondov
zahr.
3

3

0

0

56

33

2 21

5

5

0

1

89

82

3 4

3

3

0

0

8

8

0 0

3

3

5

-

22

22

- -

3

3

0

0

26

25

1 0

7

7

1

0

72

63

5 4

3

3

0

0

46

46

0 0

6

2

4

0

24

23

0 1

6

5

1

0

16

15

1 0

1

1

0

0

0

0

0 0

4

3

1

0

18

18

0 0

6

6

0

0

87

87

0 0

3

3

0

0

15

15

0 0

4

4

0

-

46

46

0 0

1

0

0

0

16

4

4 8

4

4

0

0

9

9

0 0

4

4

0

0

16

16

0 0

-

-

-

-

-

-

- -

5

5

0

0

24

24

0 0

4

2

0

0

10

8

2 0

4

4

0

0

14

13

1 0

6

6

0

0

25

20

0 5

8

8

0

0

10

9

1 -

2

1

0

1

0

0

0 0

6

6

0

0

48

48

0 0

Zdroj: Ministerstvo financií SR
* V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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7.3. Vládny audit verejných prostriedkov
V súlade s §35a zákona č. 502/2001 vykonávajú vládny audit v SR okrem MF SR
jednotlivé správy finančnej kontroly a v súvislosti s prostriedkami EÚ a finančnými nástrojmi
zo zahraničia aj útvary kontroly/auditu príslušných ministerstiev, ktoré plnia úlohy riadiaceho
orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, zodpovedného orgánu
a platobnej jednotky.
Koordináciu vládnych auditov zabezpečuje MF SR. S cieľom zjednotenia aplikácie
príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 bol vypracovaný jednotný metodologický rámec
pre výkon vládneho auditu - Postupy pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len „postupy“), schválené
uznesením vlády SR č. 511/2008, ktoré sú priebeţne aktualizované. V postupoch je uvedený
právny rámec výkonu auditov, zodpovednosti a povinnosti orgánov pri vykonávaní vládneho
auditu, preukázanie zabezpečenia nezávislosti pri výkone auditu, ciele vládnych auditov,
tvorba stratégie auditu a ročných plánov auditov, výber vzorky, príprava auditu, poverenie na
výkon auditu, program auditu, výkon auditu, záväzné dokumenty vypracovávané počas auditu
a tvorba spisu z auditu, tvorba správy a reporting, overenie splnenia odporúčaní (follow-up).
Obdobný metodologický postup sa následne uplatnil aj pre oblasť vlastných zdrojov
štátneho rozpočtu SR a v januári 2010 boli vydané Postupy pre vládny audit vlastných
zdrojov SR, ktoré sú účinné od 1.2.2010 a platné pre Ministerstvo financií SR a správy
finančnej kontroly.
Výsledkom koordinačnej činnosti MF SR za rok 2009 je predkladaná informácia
o vládnych auditoch, ktorá v základných rámcoch informuje o výsledkoch vládnych auditov
vykonaných v roku 2009 Ministerstvom financií SR, relevantnými ústrednými orgánmi
štátnej správy a správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Podkladom pre jej
vypracovanie boli ročné správy o výsledkoch vládneho auditu zaslané jednotlivými orgánmi.
V roku 2009 vykonali ústredné orgány a správy finančnej kontroly celkom 513
vládnych auditov verejných prostriedkov (v roku 2008: 245), z toho 437 overovaní bolo
zameraných na prostriedky štátneho rozpočtu SR a 76 overovaní na prostriedky EÚ. Celková
suma overovaných verejných prostriedkov bola 1 623 999,9 tis. eur, z toho prostriedky
štátneho rozpočtu SR boli 1 480 356,4 tis. eur a prostriedky EÚ 143 643,5 tis. eur.
Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci vládnych auditov vlastných zdrojov
štátneho rozpočtu SR:
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 porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
- poskytnutie alebo pouţitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov – napr. úhrada dokladovo nepreukázaných
vedľajších výdavkov pri ZPC, úhrady za nákup tovaru nad rámec oprávnenia, úhrady
za pouţitie vozidiel taxisluţby nad rámec oprávnenia, úhrady za pouţívanie súkromných
mobilov na sluţobné účely nad rámec oprávnenia, poskytnutie náhrad za cestovné
do rehabilitačných zariadení a späť sudcom nad rámec oprávnenia;
- nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov – napr.
obstarávanie leteniek na základe 10 rokov uzatvorenej zmluvy, ktorá nebola počas celej doby
aktualizovaná na súčasné, resp. výhodnejšie

podmienky na trhu, nehospodárna úhrada

školného, taxisluţby, posudkov technického stavu, nájomného, leteniek, premlčanie
pohľadávok, jazykových kurzov;
- nedodrţanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,
napr. úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových
pravidlách bez uzatvorenia písomnej dohody;
 nedodrţanie ustanovení zákona č. 502/2001: napr. predloţenie správy o opatreniach
po termíne a nepredloţenie správy o určení zodpovedných zamestnancov za nedostatky,
nedostatočne špecifikovaná sankcia za porušenie podmienky týkajúcej sa nevyčerpania
vlastných zdrojov na činnosť, nepotvrdenie vykonania predbeţnej finančnej kontroly
na niektorých predloţených zmluvách, resp. dohodách;
 porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov: napr.
neúplné, nepreukázateľné a nezrozumiteľné vedenie účtovníctva, nesprávne účtovanie
obstaraného dlhodobého nehmotného majetku, chýbajúce údaje na účtovných dokladoch,
ktoré by preukázali správnosť a úplnosť účtovných záznamov, chýbajúce náleţitosti
účtovných dokladov na zápisoch o zaradení majetku do pouţívania, napr. počet, výrobné
číslo, atď., nedôsledne vykonaná inventarizácia majetku, oprava účtovných dokladov
v rozpore so zákonom o účtovníctve, nezreálnenie výšky aktív ocenením majetku ku dňu,
ku ktorému sa zostavila účtovná závierka, nezahrnutie pozemkov do predmetu inventúry,
nerozlišovanie medzi upgrade a update pri informačných technológiách a nesprávne
účtovanie, účtovný doklad neobsahuje jednoznačnú výšku preddavku;
 porušenie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:
napr. nevedenie účtovníctva o majetku štátu v súlade so zákonom o účtovníctve, nevykonanie
osobitného ponukového konania vo veci prevodu správy hnuteľného majetku štátu, porušenie
zásady preukázateľnosti účtovníctva – absencia podpisu na preberacom protokole,
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neoprávnené nakladanie s majetkom štátu – oneskorené uzavretie Zmluvy o prevode
hnuteľného majetku štátu, nedodrţanie zásady účelného a

hospodárneho nakladania

s majetkom štátu; nepriloţený doklad o spôsobe naloţenia s neupotrebiteľným majetkom;
 porušenie zákona o Štátnej pokladnici: prekročenie denného limitu v pokladnici.
Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci vládnych auditov EÚ zdrojov:
 porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
- poskytnutie alebo pouţitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, napr. uhradenie neoprávneného výdavku
na aktivitu, ktorá nie je v súlade so Zmluvou na poskytovanie sluţieb medzi dodávateľom
sluţby a konečným prijímateľom, uplatnenie výdavku za určitú aktivitu v ţiadosti o platbu,
ktorý nebol schválený riadiacim orgánom, nesprávne uvedenie odpracovaných hodín
na výkaze práce a refundácia mzdy - preplatenie činností zamestnancovi, ktoré nesúvisia
s projektom, nesprávny výdavok a výdavok nesúvisiaci v plnej miere s realizovaným
projektom - nepreukázanie súvislosti obstaraného softvéru s realizovaným projektom;
 porušenie zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nevyhodnotenie všetkých stanovených
kritérií hodnotiacou komisiou, pouţitie nesprávnej metódy obstarania, čím zároveň došlo
k porušeniu zmluvnej podmienky, v rámci procesu verejného obstarávania identifikované
pouţitie nedovolených kritérií v rámci vyhodnotenia ponúk;
 nedodrţanie podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku alebo nedodrţanie podmienok a povinností stanovených poskytovateľom verejných
prostriedkov - nepredkladanie monitorovacích správ v stanovenom termíne, nepredkladanie
ţiadostí o zúčtovanie v stanovenom termíne, nearchivovanie dokladov a neúplnosť spisovej
dokumentácie týkajúcich sa poskytnutého nenávratného finančného príspevku, nezaslanie
záverečnej správy z výberu ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v stanovenom termíne,
nezaregistrovanie ţiadosti o platbu do Informačno-technologického monitorovacieho systému
(ITMS) v stanovenom termíne;
 nedostatočne nastavené postupy v rámci interných manuálov – napr. nie je popísaná
metóda kalkulácie pri vykazovaní percenta vykonanej činnosti za účelom refundácie
prostriedkov z technickej asistencie, v kontrolnom liste, ktorý je prílohou interného manuálu
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procedúr, nie sú uvedené otázky potrebné na overenie jednotlivých kategórií výdavkov, tak
ako sú zadefinované v pravidlách oprávnenosti, auditovaná osoba nedefinuje postupy
pre prijatie nápravných a preventívnych opatrení v prípade systémových chýb
identifikovaných pri výkone vládneho auditu, nedostatočné nastavenie lehoty pre uchovávanie
dokumentov, nie je uvedená povinnosť riadiaceho orgánu uplatňovať v procese prípravy
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pravidlo kontroly štyroch očí, nie je
definované uchovávanie záznamov, ktoré popisujú a odôvodňujú metódu výberu vzorky
projektov pre kontrolu na mieste, nie sú jednoznačne rozlíšené postupy 1. stupňa overovania
a spôsoby dohľadu riadiaceho orgánu nad prvostupňovým overovaním podľa čl. 60 nariadenia
Rady (ES ) č. 1083/2006;
 nedostatky vyplývajúce z porušenia pravidiel implementácie operačných programov
definovaných Koncepciou finančného riadenia štrukturálnych fondov, Systémom finančného
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013,
napr. nedostatky v rámci interných manuálov - nedostatočné zadefinovanie vykonávacích
postupov určených v riadiacich dokumentoch, chýbajúce povinné časti a ustanovenia
definovaných v riadiacich dokumentoch;
 nedôsledné vykonávanie kontroly podľa čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999,
pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych
fondov v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2355/2002 - nedostatočné vykonávanie kontroly
národným, riadiacim a sprostredkovateľským orgánom pri overení súladu operácie
s kritériami oprávnenosti pri ţiadosti o platbu.
V prípadoch zistenia nedostatkov, ktoré zakladali podozrenie z trestnej činnosti,
postupovali auditujúce/kontrolné orgány v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona
č. 502/2001 Z. z. a oznamovali ich orgánom činným v trestnom konaní.
Celkový počet nedostatkov zistených prostredníctvom vládnych auditov, oznámených
orgánom činným v trestnom konaní v roku 2009 predstavovalo 16 prípadov.
Podrobný prehľad o počte vládnych auditov (vykonaných samostatne, resp.
v súčinnosti s iným auditujúcim orgánom) a objeme overených prostriedkov ŠR SR a EÚ
prostriedkov

podľa

jednotlivých

orgánov

na nasledujúcej strane.
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verejnej

správy

je

uvedený

v tabuľke

Auditujúci orgán

Počet vykonaných vládnych
auditov a vládnych auditov
vykonaných v spolupráci
Celkový
počet

Ministerstvo financií SR, Správa finančnej
kontroly Bratislava, Zvolen, Košice1)
Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR

Suma overených prostriedkov za jednotlivé
auditujúce orgány v tis. eur

prostriedky prostriedky
ŠR
EÚ

Celková suma

prostriedky ŠR

Počet
zistení

prostriedky EÚ

485

434

51

1 560 445,3

1 480 356,4

80 088,9

3 459

6

0

6

11 780,5

0,0

11 780,5

183

9
7
2
5
3

0
0
0
0
0

9
7
2
5
3

658,1
16 393,0
0,02
657,1
627,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

658,1
16 393,0
0,0
657,1
627,8

37
122
98
43
45

4

0

4

44 256,6

44 256,6

48

Zdroj: Ministerstvo financií SR
Poznámka: Údaje uvedené v tabuľke nie je moţné za jednotlivé ukazovatele kumulovať jednoduchým matematickým súčtom, nakoľko vykazované vládne audity
boli vykonané aj vo vzájomnej spolupráci uvedených orgánov (uvedené by mohlo spôsobiť duplicitné uvádzanie vykazovaných dát).

1)

Vybrané vládne audity za prostriedky Európskej únie boli vykonané aj v spolupráci s relevantnými auditujúcimi orgánmi.

2

) Išlo o vládne audity, ktoré boli zamerané na overovanie nastaveného systému
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