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Podpisový záznam štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

AKTÍVA

31.12.2011

31.12.2010

SPOLU MAJETOK

53 482 791

36 284 343

A.

Neobežný majetok

42 714 272

27 254 747

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

568 113

506 429

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

36 032 202

24 689 564

A.III.

Dlhodobý finančný majetok

6 113 957

2 058 754

10 279 729

8 911 721

1 847 851

1 843 308

897 629

1 224 291

B.

Obežný majetok

B.I.

Zásoby

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

B. III

Pohľadávky

3 397 944

4 095 375

B.IV.

Finančné účty

4 127 760

1 268 564

B.V.
C.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

8 545
488 790

480 183
117 875

PASÍVA

31.12.2011

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
A.

Vlastné imanie

A.I.

Oceňovacie rozdiely

Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
A.II.1.
rokov
A.II.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
A.II.

A.III.

Podiely iných účtovných jednotiek

31.12.2010

53 482 791

36 284 343

7 115 769

-3 168 795

2 280

-6 001

7 072 859

-3 182 874

9 590 658

1 571 032

-2 517 799

-4 753 906

40 630

20 080

40 496 723

36 604 071

2 371 457

2 271 994

631 532

726 850

30 535 407

29 797 919

B.

Záväzky, rezervy, bankové úvery a výpomoci

B.I.

Rezervy

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet

B.III.

Záväzky

B.IV.

Bankové úvery a výpomoci

6 958 327

3 807 308

Časové rozlíšenie

5 870 299

2 849 067

C.
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NÁKLADY

31.12.2011

31.12.2010

I.

Spotrebované nákupy a sluţby

6 177 547

5 660 093

II.

Osobné náklady

6 396 616

5 460 693

III.

Dane a poplatky

52 854

77 289

IV.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné poloţky z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné náklady

3 157 394

3 062 322

5 506 475

4 791 859

1 462 336

1 102 007

2 129

4 827

24 182 665

8 619 896

46 938 016

28 778 986

V.
VI.
VII.
VIII.

Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Náklady celkom
VÝNOSY, DAŇ z PRÍJMOV a VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

31.12.2011

31.12.2010

I.

Trţby za vlastné výkony a tovar

20 891 358

4 699 481

II.

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

11 951 841

10 401 011

III.

2 089 536

1 156 097

3 590 927

3 608 968

V.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné výnosy

1 435 892

897 933

VI.

Mimoriadne výnosy

39 616

30 672

VII.

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

4 452 356

3 234 998

44 451 526

24 029 160

-2 486 490

-4 749 826

32 339

3 752

306

127

-2 519 135

-4 753 705

-1 336

201

IV.

Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných
jednotiek
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I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Právny dôvod na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy Slovenskej
republiky
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy Slovenskej republiky bola zostavená v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o účtovníctve“). Primerane boli pouţité aj ustanovenia Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008–31 v znení neskorších predpisov, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní poloţiek konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy (ďalej len
,,opatrenie“), a to v oblasti pouţitých metód konsolidácie a postupu konsolidácie.
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej
účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií SR.
Súhrnná účtovná závierka verejnej správy bola spracovaná v súlade s § 22a zákona o účtovníctve na
základe:


konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy,



konsolidovaných účtovných závierok obcí,



konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov,



individuálnych účtovných závierok obcí, ktoré nemajú povinnosť zostavovať konsolidovanú
účtovnú závierku,



individuálnych účtovných závierok ostatných subjektov verejnej správy a právnických osôb
s majetkovou účasťou štátu zaloţených podľa osobitných predpisov1.

Súhrnná účtovná závierka verejnej správy obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Súvaha a výkaz ziskov a strát obsahujú aktíva, pasíva, náklady, výnosy a účtovný výsledok
hospodárenia za súhrnný celok.
Údaje v poznámkach sa vykazujú v tisícoch eur zaokrúhlené na jedno desatinné miesto.
2. Informácie o súhrnnom celku verejnej správy
Do súhrnného celku za rok 2011 boli zaradené všetky rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, obce, vyššie územné celky, obchodné spoločnosti, ktoré boli súčasťou konsolidácie na

1

Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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prvej úrovni (v obci, vyššom územnom celku alebo kapitole štátneho rozpočtu), štátne podniky,
verejné vysoké školy, štátne fondy, a ostatné subjekty podľa §22a zákona o účtovníctve.
3. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovné zásady a účtovné metódy sú v konsolidovanom celku ústrednej správy uplatňované na
základe zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov, opatrenia MF SR č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne a v prípade niektorých
obchodných spoločností podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS.
Pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky si účtovné jednotky, ktorých ekonomicko-právna
forma je iná neţ rozpočtová resp. príspevková organizácia, štátny fond, obec a vyšší územný celok
upravili účtovné výkazy prostredníctvom prevodových mostíkov na výkazy uvedenej skupiny
účtovných jednotiek. Tak bola zabezpečená agregácia údajov vo forme výkazov platných pre
verejnú správu.
II.

INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE

1.

Informácie o použitých metódach konsolidácie

Na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky boli primerane pouţité metódy a postupy konsolidácie
podľa opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach
a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní poloţiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
Účtovné jednotky boli zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky nasledovnými metódami:

Rozpočtové a príspevkové organizácie

Použitá metóda konsolidácie vzájomných
vzťahov
metóda úplnej konsolidácie

Obce a vyššie územné celky

metóda úplnej konsolidácie

Štátne fondy

metóda úplnej konsolidácie

Štátne podniky a dcérske obchodné spoločnosti štátu

metóda úplnej konsolidácie

Verejné vysoké školy

metóda úplnej konsolidácie

Účtovné jednotky

Ostatné subjekty podľa osobitného zákona

metóda úplnej konsolidácie

1

Spoločné účtovné jednotky

metóda podielovej konsolidácie

Pridruţené účtovné jednotky

metóda vlastného imania
8

Postup pri zostavení súhrnnej účtovnej závierky:
1.) Prevod účtovných výkazov na rovnaký základ a štruktúru
Za spoločný základ účtovných výkazov bola pouţitá štruktúra individuálnej účtovnej závierky pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Týkalo
sa to všetkých obchodných spoločností, štátnych podnikov, verejných vysokých škôl, Sociálnej
poisťovne, Fondu národného majetku SR a ostatných subjektov verejnej správy1. Prevod údajov sa
zabezpečil pouţitím prevodových mostíkov, ktoré vypracovalo Ministerstvo financií SR ako
zostavovateľ súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.
2.) Agregácia údajov
Agregovali sa konsolidované účtovné závierky, individuálne účtovné závierky a podklady pre
identifikáciu vzájomných vzťahov. Ak bola účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku na
niţšej úrovni, bola započítaná v rámci konsolidovaných výkazov materskej účtovnej jednotky (napr.
obec alebo kapitola štátneho rozpočtu).
3.) Konsolidačné operácie
V rámci súhrnného celku boli vykonané konsolidačné operácie v oblasti pohľadávok a záväzkov,
nákladov a výnosov. V prípade nekonzistentne vykázaných vzájomných vzťahov sa pred
elimináciou vykonala ich úprava. Na identifikáciu vzájomných vzťahov boli spracované
konsolidačné balíky a za obce a ich organizácie boli spracované formuláre vzájomných vzťahov.
V rámci súhrnného celku nebola vykonaná konsolidácia kapitálu a ani konsolidácia medzivýsledku.
Z dôvodu odlišnej metodiky účtovania niektorých transakcií, ako aj z dôvodu neidentifikovaných
vzájomných vzťahov v rovnakej hodnote neboli na úrovni súhrnnej účtovnej závierky eliminované
nasledovné vzťahy:


daň z príjmu právnických osôb, fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty,



sociálne a zdravotné poistenie v oblasti pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov,



refundácie nákladov,



vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice, ktorí nie sú zaradení vo verejnej správe a sú
dobrovoľnými klientmi,



kapitálové účasti v štátnych podnikoch, Exportno-importnej banke Slovenska a obchodných
spoločnostiach územnej samosprávy, ktoré predstavovali dcérsku účtovnú jednotku,



ostatné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy s rozdielnou hodnotou vykázanou
v podkladoch pre eliminácie za jednotlivé účtovné jednotky.
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4.) Spracovanie výkazov súhrnnej účtovnej závierky
Výkazy súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2011 sa predkladajú v skrátenej
štruktúre. Vzhľadom na to, ţe štruktúra nie je predpísaná ţiadnym všeobecne záväzným právnym
predpisom, boli pouţité princípy medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor
(IPSAS), ktoré kladú dôraz na významnosť a prehľadnosť údajov. V prípade, ţe v budúcnosti dôjde
k zmene štruktúry súhrnnej účtovnej závierky bude zabezpečené porovnanie medzi jednotlivými
účtovnými obdobiami.
III. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
AKTÍVA
Celkové aktíva dosiahli k 31.12.2011 hodnotu 53 482 791,5 tis. eur, čo je v porovnaní s rokom
2010 viac o 17 198 448,5 tis. eur. Celkové aktíva sú tvorené najmä dlhodobým hmotným majetkom
(67,4 %), dlhodobým finančným majetkom (11,4 %), pohľadávkami (6,4 %) a finančnými účtami
(7,7 %).
Aktíva sú uvádzané uţ v netto hodnotách, bez vykázania korekcií (opravných poloţiek a odpisov).
Dôvodom významných prírastkov majetku takmer vo všetkých poloţkách oproti roku 2010 je
zahrnutie ďalších organizácií do súhrnného celku za rok 2011, ako napríklad štátne fondy a štátne
podniky, Sociálna poisťovňa, Fond národného majetku SR a podobne. Tieto boli pripočítané
s majetkom pred konsolidáciou v hodnote 14 341 364,3 tis. eur.
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súhrnného celku dosiahol k 31. 12. 2011 hodnotu 568 113 tis. eur.
Najväčší podiel tvorí softvér (337 707,6 tis. eur), obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(197 682,8 tis. eur), oceniteľné práva (17 181,6 tis. eur) a ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(15 541 tis. eur).
Dlhodobý nehmotný majetok oproti roku 2010 vzrástol o 61 684,4 mil. eur, a to najmä z dôvodu
zahrnutia nových subjektov do konsolidácie (45 506,6 tis. eur) a prírastkom hodnoty softvéru
v ústrednej štátnej správe (8 860,7 tis. eur).
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku dosiahlo k 31. 12. 2011 hodnotu 197 682,8 tis. eur.
V rámci obstarania dlhodobého nehmotného majetku vykázali organizácie ústrednej štátnej správy
187 831,1 tis. eur, územná samospráva spolu 5 060,1 tis. eur a ostatné subjekty 4 791,6 tis. eur.
V rámci prírastkov išlo najmä o nákup softvéru, licencií a ostatného nehmotného majetku.
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A.II. Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok súhrnného celku dosiahol k 31. decembru 2011 hodnotu
36 032 202,4 tis. eur. Najväčší podiel tvoria stavby (20 497 778,9 tis. eur), pozemky
(7 752 994,9 tis. eur), obstaranie dlhodobého hmotného majetku (4 317 893,3 tis. eur), samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (1 636 270,5 tis. eur) a dopravné prostriedky
(1 482 716,6 tis. eur).
Hodnota obstarania nového dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2011 bola 4 317 893,3 tis. eur.
Organizácie ústrednej štátnej správy vykázali 1 719 287,6 tis. eur, územná samospráva
1 752 886,1 tis. eur a ostatné subjekty 845 719,6 tis. eur. Z pohľadu jednotlivých účtovných
jednotiek išlo o významné hodnoty u Ţelezníc SR (642 120,9 tis. eur), Slovenskej správy ciest
(516 200,5 tis. eur), Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (386 483,2 tis. eur), Ministerstva obrany
SR (176 394,1 tis. eur). Obstaranie majetku tvorila najmä budúca infraštruktúra v podobe ciest,
stavieb, pozemkov a dopravných prostriedkov.
A.III. Dlhodobý finančný majetok
V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazujú podielové cenné papiere a podiely
v obchodných spoločnostiach, ktoré nepatria do súhrnného celku, a teda neboli konsolidované. Ide
najmä o rôzne pridruţené účtovné jednotky obchodných spoločností štátu, územnej samosprávy
a štátnych podnikov.
Ďalej sa tu vykazujú hodnoty podielov štátu v pridruţených účtovných jednotkách, ktoré boli
predmetom konsolidácie kapitálu (napr. Slovak Telekom, a.s., letiská a podobne).
Celkovo dlhodobý finančný majetok dosiahol k 31. 12. 2011 hodnotu 6 113 956,5 tis. eur; z toho
ústredná štátna správa vykázala 2 002 712,4 tis. eur, obce 1 346 693,3 tis. eur, vyššie územné celky
12 830,1 tis. eur a ostatné subjekty 2 751 720,7 tis. eur.
Vyššie územné celky vykázali takmer celú hodnotu ako podiely v pridruţených účtovných
jednotkách (11 660,4 tis. eur), nakoľko dcérske účtovné jednotky boli predmetom konsolidácie.
Obce vykázali najvyššiu sumu v rámci realizovateľných cenných papierov (672 772 tis. eur), kde
účtujú minoritné podiely v obchodných spoločnostiach, najmä v teplárenských a vodárenských
spoločnostiach, finančných inštitúciách a podobne.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
V rámci tejto poloţky dlhodobého finančného majetku sa vykazujú majetkové účasti v iných
obchodných spoločnostiach, ktoré predstavujú minimálne 51%-ný podiel na ich vlastnom imaní.
Hodnota tohto dlhodobého finančného majetku dosiahla k 31. 12. 2011 sumu 1 338 527,8 tis. eur;
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z toho ústredná štátna správa vykázala hodnotu 102 106,4 tis. eur a v rámci nej Ministerstvo financií
SR vklad v Exportno-importnej banke Slovenska v hodnote 100 000 tis. eur, ktoré neboli
predmetom eliminácií.
V rámci tejto poloţky obce vykázali 265 815,6 tis. eur a Fond národného majetku SR prakticky celú
sumu za ostatné subjekty, 964 558,2 tis. eur.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
V rámci tejto poloţky dlhodobého finančného majetku sa vykazujú majetkové účasti v iných
obchodných spoločnostiach, ktoré predstavujú 20 aţ 50%-ný podiel na ich vlastnom imaní. Účtovná
jednotka nie je spoločnou pre dve alebo viacero účtovných jednotiek súhrnného celku.
Dlhodobý finančný majetok v pridruţených účtovných jednotkách dosiahol k 31. 12. 2011 sumu
1 257 448,3 tis. eur; z toho ústredná štátna správa vykázala hodnotu 730 914,7 tis. eur a v rámci nej
Ministerstvo hospodárstva konsolidovaný podiel v Slovak Telekom, a.s. a Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR konsolidovaný podiel v Letisku M.R. Štefánika, a.s.
V rámci tejto poloţky obce vykázali 93 995,8 tis. eur, vyššie územné celky 11 660,3 tis. eur a Fond
národného majetku prakticky celú sumu za ostatné subjekty, 417 474,8 tis. eur.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
Hodnota novo obstarávaného finančného majetku k 31.12.2011 bola 944 904,6 tis. eur. Takmer celú
sumu tvorí obstaranie Ministerstva financií SR v rámci ústrednej správy (936 325,6 tis. eur). Ide
o kapitálové účasti obstarané v roku 2011 v medzinárodných inštitúciách:
(v tis. eur)
Hodnota obstaraného fin. majetku
k 31.12.2011
573 996,1
362 178,6

Inštitúcia
Európska investičná banka
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

Obce vykázali obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 8 578,8 tis. eur; vyššie územné
celky ani ostatné subjekty obstaranie dlhodobého finančného majetku nevykazovali.
V rámci ostatných pôžičiek vykazuje Štátny fond rozvoja bývania pôţičky voči prijímateľom štátnej
pomoci na bývanie (fyzickým osobám a právnickým osobám mimo súhrnného celku) v hodnote
1 198 209,5 tis. eur a Environmentálny fond pôţičky v hodnote 19 256,3 tis. eur.
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Prehľad dlhodobého majetku k 31. decembru 2011 podľa skupín subjektov:
(v tis. eur)
v tom
Súčasť súhrnného celku

Dlhodobý nehmotný
majetok

Ústredná štátna správa

496 116,6

288 775,9

14 010,3

187 831,1

Ostatný
dlhodobý
majetok
5 499,3

Obce a ich organizácie

21 584,6

6 435,8

2 378,6

4 812,9

7 957,3

4 905,1

4 339,8

275,4

247,2

42,7

Štátne podniky

17 681,4

13 564,6

23,0

2 211,2

1 882,6

Verejné vysoké školy

19 838,7

17 090,9

484,5

2 108,9

154,4

356,6

355,8

0,0

0,8

0,0

7 630,0

7 144,8

9,8

470,7

4,7

568 113,0

337 707,6

17 181,6

197 682,8

15 541,0

Vyššie územné celky a ich organizácie

Štátne fondy
Ostatné subjekty
Spolu

Oceniteľné
práva

Softvér

Obstaranie
majetku

v tom
Súčasť súhrnného celku

Dlhodobý hmotný
majetok

Ústredná štátna správa

14 276 097,8

2 026 566,8

8 352 372,5

767 182,3

1 719 287,6

Ostatný
dlhodobý
majetok
1 410 688,6

Obce a ich organizácie

12 677 716,0

3 998 482,2

6 541 498,0

251 687,0

1 618 444,7

267 604,1

Vyššie územné celky a ich organizácie

1 611 710,6

233 042,3

1 154 215,9

46 390,1

134 441,4

43 620,9

Štátne podniky

6 201 304,4

1 172 516,1

3 746 714,0

425 207,7

758 367,0

98 499,6

910 039,6

110 619,2

575 700,2

132 659,4

84 935,0

6 125,8

147,1

0,0

33,1

72,7

0,0

41,3

355 186,9

211 768,3

127 245,2

13 071,3

2 417,6

684,5

36 032 202,4

7 752 994,9

20 497 778,9

1 636 270,5

4 317 893,3

1 827 264,8

Verejné vysoké školy
Štátne fondy
Ostatné subjekty
Spolu

Pozemky

Samostatné
hnuteľné veci

Stavby
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Obstaranie
majetku

(v tis. eur)
Dlhodobý finančný
majetok

v tom

Ústredná štátna správa

2 002 712,4

833 021,0

Realizovateľné
CP
10 037,9

Obce a ich organizácie

1 346 693,3

359 811,5

672 772,0

305 530,8

8 579,0

12 830,1

11 660,4

899,3

270,4

0,0

Štátne podniky

4 568,8

4 397,1

169,4

2,3

0,0

Verejné vysoké školy

5 149,6

5 023,6

0,0

126,0

0,0

Štátne fondy

1 217 465,8

0,0

0,0

1 217 465,8

0,0

Ostatné subjekty

1 524 536,5

1 382 062,6

129 616,9

12 857,0

0,0

Spolu

6 113 956,5

2 595 976,2

813 495,5

1 759 580,2

944 904,6

Súčasť súhrnného celku

Vyššie územné celky a ich organizácie

Podielové CP
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Ostatný dlhodobý
fin. majetok
223 327,9

Obstaranie fin.
majetku
936 325,6

B.I. Zásoby
Ako zásoby súhrnného celku sa vykazujú materiál na sklade, nedokončená výroba
a polotovary, výrobky, zvieratá a tovar určený na predaj.
Celková hodnota zásob súhrnného celku k 31. 12. 2011 dosiahla 1 847 851,4 tis. eur.
Na celkovej hodnote zásob sa podieľa najviac ústredná štátna správa a v rámci nej
Ministerstvo obrany SR (1 162 521,9 tis. eur), Správa štátnych hmotných rezerv
(418 951,4 tis. eur) a Ministerstvo vnútra SR (42 095,7 tis. eur). Ide najmä o materiál a tovar.
Subjekty územnej samosprávy vykázali 47 813,3 tis. eur (obce 25 800,3 tis. eur a vyššie
územné celky 22 013,0 tis. eur) a ostatné subjekty 59 828,9 tis. eur a v rámci tejto skupiny
najviac Lesy SR, š.p. 21 163,4 tis. eur, Ţeleznice SR 15 275,1 tis. eur a Mincovňa Kremnica,
š. p. 7 125,1 tis. eur.
B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Zúčtovacie vzťahy sa pouţívajú na zaznamenanie poskytnutých a prijatých beţných
a kapitálových transferov medzi subjektmi verejnej správy. Z pohľadu účtovného ide
o časovo rozlíšené prostriedky štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a vyššieho územného celku,
ktoré sú poskytované ostatným organizáciám.
V rámci tejto skupiny aktív sa vykazujú aj transfery obchodným spoločnostiam štátu, resp.
územnej samosprávy, ktoré boli predmetom eliminácie na niţšej úrovni. V súhrnnom celku
boli eliminované len transfery medzi obcami.
Hodnota transferov k 31. 12. 2011 bola 897 629,1 tis. eur, z toho ústredná štátna správa
vykázala 460 268,9 tis. eur, územná samospráva 290 089 tis. eur a ostatné subjekty
147 271,2 tis. eur.
B.III. Pohľadávky
Pohľadávky súhrnného celku sú vykazované sumárne za dlhodobé aj krátkodobé pohľadávky.
Úhrnom dosiahli sumu 3 397 944,1 tis. eur, z toho dlhodobé 650 012,8 tis. eur a krátkodobé
2 747 931,3 tis. eur. Za dlhodobé pohľadávky za povaţujú také, ktorých zostatková doba
splatnosti je dlhšia ako 1 rok od dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Krátkodobé
sú so splatnosťou do jedného roka.
V rámci súhrnného celku nebola uskutočnená eliminácia pohľadávok a záväzkov z titulu
sociálneho a zdravotného poistenia. Metodika účtovania v inštitúciách, ktoré vyberajú tieto
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úhrady je rozdielna od účtovania platcov odvodov a dochádza k časovému posunu. Tieto
rozdiely budú analyzované a predmetom konsolidačných operácií v budúcnosti.
B.IV. Finančné účty
Ako finančné účty, resp. krátkodobý finančný majetok sa vykazujú peniaze na ceste, peniaze
na bankových účtoch, účtoch v Štátnej pokladnici, ceniny (napr. kolky, poštové známky,
stravné lístky a podobne). Ďalej sa tu vykazujú krátkodobé majetkové a dlhové cenné papiere.
Hodnota krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2012 bola 4 127 759,8 tis. eur. Z toho
najvyššiu sumu tvorili bankové účty územnej samosprávy vedené v komerčných bankách
mimo Štátnej pokladnice v hodnote 721 633,9 tis. eur, mimorozpočtové účty ústrednej správy
v Štátnej pokladnici 5 902,2 tis. eur, bankové účty štátnych podnikov v komerčných bankách
za 202 582 tis. eur a Sociálna poisťovňa so svojimi účtami v Štátnej pokladnici so zostatkom
573 360,8 tis. eur, štátne fondy 927 451,7 tis. eur.
Krátkodobé cenné papiere
Majetkové cenné papiere určené na obchodovanie resp. predaj boli vykázané v hodnote
1 371,3 tis. eur, z toho obce vykázali takmer celú hodnotu 1 301,5 tis. eur.
Dlhové cenné papiere určené na obchodovanie a so splatnosťou do 1 roka drţané do splatnosti
predstavovali hodnotu 21 109,3 tis. eur. Z tejto sumy vykazovala Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s. hodnotu 16 032 tis. eur a zvyšok tvoril majetok štátnych podnikov.
Ostatné realizovateľné cenné papiere, ktoré sú takisto určené na predaj a nepredstavujú vyšší
podiel na vlastnom imaní inej obchodnej spoločnosti ako 20 %, boli vykázané v hodnote
621 404,1 tis. eur; z toho najvyšší podiel vykazuje Fond národného majetku SR
621 198,5 tis. eur.
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Prehľad krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2011 podľa skupín subjektov:
(v tis. eur)
Súčasť súhrnného celku

Krátkodobý
finančný majetok

v tom
Krátkodobé
Bankové účty
cenné papiere
514 466,7
65 113,7

Ostatný fin.
majetok
71 387,1

Ústredná štátna správa

650 967,5

Obce a ich organizácie
Vyššie územné celky a ich
organizácie
Štátne podniky

576 849,5

569 702,5

1 437,8

5 709,2

152 573,8

151 931,4

0,0

642,4

203 558,1

202 582,0

0,0

976,1

Verejné vysoké školy

190 757,8

190 543,9

0,0

213,9

Štátne fondy

927 451,9

927 451,9

0,0

0,0

Ostatné subjekty

1 425 601,2

799 197,6

626 275,8

127,8

Spolu

4 127 759,8

3 355 876,0

692 827,3

79 056,5

B.V. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Návratné finančné výpomoci ako druh podpory v rámci verejných financií sú špecifikom pre
štátnu správu a územnú samosprávu. V rámci štátu môţe návratné finančné výpomoci
poskytovať Ministerstvo financií SR a iný orgán štátnej správy, ak tak umoţňuje príslušný
zákon (napríklad Ministerstvo zdravotníctva SR).
Ďalej návratné výpomoci poskytujú obce a vyššie územné celky. Prijímateľom týchto
výpomocí sú ako fyzické osoby – obyvatelia SR, tak aj právnické osoby – podnikateľské
subjekty, obce a mestá, vyššie územné celky a podobne.
K 31.12.2011 vykazoval súhrnný celok hodnotu 8 544,8 tis. eur z poskytnutých výpomocí,
z toho 3 400,8 tis. eur dlhodobých a 5 144,0 tis. eur krátkodobých. Z celkových návratných
finančných výpomocí bola hodnota 212,3 tis. eur voči fyzickým osobám.
Z pohľadu subjektov najvyššiu sumu vykazovala ústredná štátna správa a v rámci nej
Ministerstvo financií vo výške 1 561,1 tis. eur, Ministerstvo hospodárstva 235,2 tis. eur
a Ministerstvo zdravotníctva 476,4 tis. eur. Vyššie územné celky vykázali len poskytnuté
krátkodobé finančné výpomoci vo výške 3 094,0 tis. eur a obce spolu 3 178,0 tis. eur.
C. Časové rozlíšenie aktív
V rámci časového rozlíšenia na strane aktív sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy
budúcich období. Poloţky časového rozlíšenia slúţia na zaznamenanie časového nesúladu
medzi výdavkami a nákladmi a príjmami a výnosmi. Uplatňujú sa v účtovníctve z dôvodu
akruálneho princípu účtovania, kedy sa náklady a výnosy časovo rozlišujú.
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Časové rozlíšenie aktív bolo k 31. 12. 2011 v hodnote 488 790,4 tis. eur; z toho náklady
budúcich období 430 312,1 tis. eur a príjmy budúcich období 58 478,3 tis. eur.
Ústredná správa vykázala spolu 396 602,8 tis. eur, vrátane časovo rozlíšených transferov
poskytnutých v beţnom roku, ako aj zostatok z transferov poskytnutých v predchádzajúcich
obdobiach.
Územná samospráva vykázala 29 898,9 tis. eur náklady budúcich období a 20 226,5 tis. eur
príjmy budúcich období. Ostatné subjekty vykázali 13 868,8 tis. náklady budúcich období
a 28 193,3 tis. eur príjmy budúcich období.
PASÍVA
Celkové pasíva dosiahli k 31. 12. 2011 hodnotu 53 482 791,5 tis. eur, čo je v porovnaní
s rokom 2010 viac o 17 198 448,5 tis. eur. Celkové pasíva sú tvorené vlastným imaním
(13,2 %), záväzkami (75,8 %) a časovým rozlíšením (11,0 %).
Dôvodom významných prírastkov pasív takmer vo všetkých poloţkách oproti roku 2010 je
zahrnutie nových organizácií do súhrnného celku za rok 2011, ako napríklad štátne fondy
a štátne podniky, Sociálna poisťovňa, Fond národného majetku SR a podobne.
A. Vlastné imanie
Vlastné imanie súhrnného celku za rok 2011 dosiahlo 7 115 769,3 tis. eur; z toho oceňovacie
rozdiely 2 280,1 tis. eur, výsledok hospodárenia 7 072 858,5 tis. eur a podiely iných
účtovných jednotiek 40 630,7 tis. eur.
A.I. Oceňovacie rozdiely
Oceňovacie rozdiely sú tvorené rozdielmi z precenenia majetku a záväzkov -24 663,1 tis. eur
a rozdielmi z precenenia kapitálových účastí v obchodných spoločnostiach, ktoré nepatria do
súhrnného celku, 26 943,2 tis. eur.
A.II. Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia je tvorený výsledkom za beţné účtovné obdobie vo výške
-2 517 798,7

tis.

eur

a výsledkom

hospodárenia

9 590 657,2 tis. eur.
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vytvoreným

v minulých

rokoch

Ústredná štátna správa dosiahla výsledok hospodárenia za bežné obdobie roku 2011 vo výške
-3 217 245,8 tis. eur. Subjekty územnej samosprávy dosiahli výsledok hospodárenia
-26 712,2 tis. eur a ostatné subjekty súhrnného celku 726 159,3 tis. eur.
A.III. Podiely iných účtovných jednotiek
Podiely iných účtovných jednotiek predstavujú pasívum v podobe vlastníckeho podielu iných
účtovných jednotiek v obchodných spoločnostiach, ktoré boli predmetom konsolidácie
kapitálu. Vznikajú pri konsolidácii kapitálu obchodných spoločností súhrnného celku,
v ktorých subjekty súhrnného celku majú podiel menší ako 100% ale vyšší ako 51 %.
Prehľad vlastného imania k 31.12.2011 podľa skupín subjektov:
(v tis. eur)
v tom
Súčasť súhrnného
celku

Vlastné
imanie

Ústredná štátna správa
Obce a ich organizácie
Vyššie územné celky
a ich organizácie
Štátne podniky

Oceňovacie
rozdiely

VH bežného
obdobia

VH minulých
rokov

-14 190 631,2

-66 743,0

-3 217 245,8

-10 907 473,2

Podiely iných
účtovných
jednotiek
830,8

9 856 777,0

68 035,5

-17 886,8

9 776 914,9

29 713,4

904 596,7

678,9

-8 825,4

902 656,7

10 086,5

3 935 277,2

-17,3

-37 857,9

3 973 152,4

0,0

617 442,6

326,0

12 628,7

604 487,9

0,0

Štátne fondy

2 433 928,1

0,0

182 067,4

0,0

Ostatné subjekty

3 558 378,9

0,0

569 321,2

Spolu

7 115 769,3

2 251 860,7
2 989 057,
7
9 590 657,2

Verejné vysoké školy

2 280,1

-2 517 798,7

0,0
40 630,7

B. Záväzky, rezervy, bankové úvery a výpomoci
Záväzky ako cudzie zdroje dosiahli hodnotu 40 496 723,7 tis. eur. Najväčší podiel na
celkových záväzkoch majú záväzky zo štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
vzťahov voči zamestnancom, obyvateľstvu, a to 30 535 406,8 tis. eur. Ďalšou významnou
poloţkou sú záväzky z bankových úverov a výpomocí 6 958 327,3 tis. eur a menšiu časť
tvoria záväzky zo zúčtovacích vzťahov 631 532,3 tis. eur a rezervy 2 371 457,3 tis. eur.
Do hodnoty záväzkov v prvej menovanej skupine vstupujú aj záväzky štátu z vydaných
štátnych dlhopisov, ktoré dosiahli k 31.12.2011 hodnotu 26 264 232,2 tis. eur.
B.I. Rezervy
Rezervy k 31. 12. 2011 dosiahli hodnotu 2 371 457,3 tis. eur. Z toho dlhodobé
1 537 806 tis. eur a krátkodobé 833 651,3 tis. eur.
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Zákonné rezervy, vytvárané na základe príslušných predpisov, boli vykázané v hodnote
505 868 tis. eur. Ostatné rezervy vytvárané podľa vnútorných predpisov účtovných jednotiek
dosiahli hodnotu 1 865 589,3 tis. eur.
Rezervy sa chápu ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo ich výškou
a predstavujú povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, ţe v budúcnosti zníţi ekonomické úţitky (napr. peňaţné prostriedky).
Rezervy sa v súhrnnom celku vytvárajú najmä na:


náklady súvisiace s odstránením znečistenia ţivotného prostredia,



odstránenie odpadov,



nevyčerpané dovolenky, odstupné, odchodné, prémie a odmeny zamestnancom,



pokuty a penále,



prebiehajúce a hroziace súdne spory,



finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk,



nevyfakturované dodávky a sluţby.

B.II. Zúčtovacie vzťahy
Zúčtovacie vzťahy sa pouţívajú na zaznamenávanie prijatých beţných a kapitálových
transferov medzi subjektmi verejnej správy. Z pohľadu účtovníctva ide o časovo rozlíšené
prostriedky štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ktoré sú
poskytované ostatným organizáciám.
V rámci tejto skupiny záväzkov sa vykazujú aj transfery v obchodných spoločnostiach
územnej samosprávy, ktoré neboli predmetom eliminácie. V rámci súhrnného celku boli
eliminované transfery medzi obcami.
Hodnota transferov k 31. 12. 2011 bola 631 532,3 tis. eur, z toho ústredná štátna správa
vykázala 284 669,7 tis. eur, územná samospráva 289 791,9 tis. eur a ostatné subjekty
57 070,7 tis. eur.
B.III. Záväzky
Záväzky súhrnného celku dosiahli hodnotu 30 535 406,8 tis. eur.
Najväčšiu poloţku záväzkov tvoria záväzky z emitovaných štátnych dlhopisov, ktoré dosiahli
konsolidovanú hodnotu 26 264 232,2 tis. eur, z toho krátkodobé v hodnote 2 366 369,4 tis.
eur.
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Záväzky voči zamestnancom boli vykázané úhrnom 234 110,7 tis. eur. Z toho ústredná správa
vykázala 105 801,3 tis. eur, obce 63 289,9 tis. eur, vyššie územné celky 24 231,6 tis. eur
a ostatné subjekty 40 787,9 tis. eur.
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré neboli predmetom konsolidácie
v súhrnnom celku dosiahli 184 808,1 tis. eur. Z toho ústredná štátna správa vykázala
83 206,8 tis. eur, obce 43 130,8 tis. eur, VÚC 32 209,2 tis. eur a ostatné subjekty
26 261,3 tis. eur.
Záväzky zo zúčtovania s EÚ dosiahli úhrnom 220 226,6 tis. eur. Predstavujú záväzky
z prijatých prostriedkov rozpočtu EÚ a iných finančných nástrojov. Najväčšia časť záväzku
(114 150,3 tis. eur) je v správe Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu alebo
platobného orgánu, ktorý prijíma a následne poskytuje prostriedky na financovanie projektov
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov. Významnú sumu
75 594 tis. eur vykazuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a 12 546,2 tis.
eur Úrad vlády SR.
Územná samospráva vykázala spolu 3 827,8 tis. eur pričom môţe ísť aj o projekty
medzištátnej spolupráce v pohraničnej oblasti obcí a miest.
V rámci záväzkov boli vykázané aj záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov,
ktoré

vykázalo

Ministerstvo

financií

SR

z upísaných

nesplatených

vkladov

do

medzinárodných inštitúcií (viď Dlhodobý finančný majetok). Hodnota tohto záväzku je
936 174,8 tis. eur. Druhú najvýznamnejšiu hodnotu vykázali obce, a to 8 089,4 tis. eur.
Záväzky z nájmu dosiahli 101 379,2 tis. eur. Najvyššiu hodnou vykázala opäť ústredná štátna
správa, a to 86 553,7 tis. eur.
B.IV. Bankové úvery a výpomoci
Bankové úvery a výpomoci dosiahli hodnotu 6 958 327,3 tis. eur; z toho 3 495 264,1 tis. eur
boli úvery (dlhodobé 2 663 700,8 tis. eur; krátkodobé 831 563,3 tis. eur) a prijaté výpomoci
dosiahli hodnotu 32 934,2 tis. eur.
V rámci krátkodobých úverov a finančných výpomoci sa vykazujú aj záväzky z krátkodobých
dlhových cenných papierov v hodnote 3 430 129 tis. eur.
Z celkovej hodnoty bankových úverov vykazuje ústredná štátna správa 2 029 536,4 tis. eur
(z toho Ministerstvo financií SR: 1 060 111,8 tis. eur). Obce vykázali hodnotu úverov
850 560,2 tis. eur a vyššie územné celky 352 865,1 tis. eur. Podniky vlastnené štátom
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vykazujú 229 261,2 tis. eur (najviac Ţeleznice SR: 208 642,1 tis. eur) a zvyšnú časť 48 879,6
tis. eur vykázali ostatné subjekty súhrnného celku. Bez záväzkov z úverov boli štátne fondy
a verejné vysoké školy.
C. Časové rozlíšenie pasív
V rámci časového rozlíšenia na strane pasív sa vykazujú výnosy budúcich období a výdavky
budúcich období. Poloţky časového rozlíšenia slúţia na zachytenie časového nesúladu medzi
výdavkami a nákladmi a príjmami a výnosmi. Uplatňujú sa v účtovníctve z dôvodu
akruálneho princípu účtovania, kedy sa náklady a výnosy časovo rozlišujú.
Časové rozlíšenie pasív bolo k 31. 12. 2011 v hodnote 5 870 298,5 tis. eur. Z toho výnosy
budúcich období 5 837 754,0 tis. eur a výdavky budúcich období 32 544,5 tis. eur.
Ústredná správa vykázala časové rozlíšenie spolu za 570 707,1 tis. eur; územná samospráva
vykázala 3 081 656,0 tis. eur výnosy budúcich období a 11 430,2 tis. eur výdavky budúcich
období. Ostatné subjekty vykázali 554 213,3 tis. výnosy budúcich období a 16 493,8 tis. eur
výdavky budúcich období.
IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
1. Náklady
Náklady súhrnného celku dosiahli k 31. 12. 2011 hodnotu 46 938 015,8 tis. eur.
Z prevádzkových nákladov, ktoré dosiahli 21 290 886,8 tis. eur boli najvýznamnejšie poloţky
spotrebované nákupy a sluţby (6 177 546,9 tis. eur), osobné náklady (6 396 616,4 tis. eur),
odpisy, tvorba rezerv a opravných poloţiek za 5 506 475,1 tis. eur.
Osobné náklady tvorili najmä mzdové náklady vo výške 4 605 617,7 tis. eur, zákonné
sociálne poistenie 1 350 460,2 tis. eur a ostatné sociálne poistenie 34 621,9 tis. eur. Mzdové
náklady dosiahli hodnotu 4 605 617,7 tis. eur a tvorili 21,6 % prevádzkových nákladov.
Ústredná štátna správa vykázala 2 349 117,1 tis. eur, obce 1 166 344,2 tis. eur, vyššie územné
celky 477 103,3 tis. eur a ostatné subjekty súhrnného celku spolu 613 053,1 tis. eur.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dosiahli spolu
1 771 848,8 tis. eur. Ide o riadne aj mimoriadne odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku, ktoré by mali odráţať jeho morálne a fyzické zastaranie. Ústredná štátna správa
vykázala 917 742,7 tis. eur. Obce vykázali 484 037,8 tis. eur, vyššie územné celky 81 832,0
tis. eur a ostatné subjekty súhrnného celku 288 236,3 tis. eur.
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Náklady na dane (okrem dane z príjmov) a poplatky dosiahli hodnotu 52 854,5 tis. eur. Ide
o dane z nehnuteľnosť, motorových vozidiel a ostatné dane a poplatky mimo súhrnného celku.
Finančné náklady dosiahli 1 462 335,8 tis. eur a mimoriadne náklady 2 128,5 tis. eur. V rámci
mimoriadnych nákladov boli vykázané škody vo výške 309,9 tis. eur, tvorba rezerv
1 037,7 tis. eur a ostatné mimoriadne náklady vo výške 597,7 tis. eur.
V rámci celkových nákladov tvoria náklady na transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtov
obcí a vyšších územných celkov hodnotu 24 182 664,7 tis. eur. Transfery sa poskytujú
fyzickým osobám – obyvateľstvu, podnikateľským subjektom, zahraničným subjektom
a podobne. V konsolidačných operáciách boli eliminované transfery v rámci ústrednej správy
a čiastočne aj transfery medzi ostatnými subjektmi verejnej správy.
2. Výnosy
Výnosy súhrnného celku dosiahli k 31. 12. 2011 hodnotu 44 451 525,8 tis. eur.
Z prevádzkových výnosov, ktoré dosiahli 38 523 662,4 tis. eur boli najvýznamnejšie poloţky
trţby za vlastné výkony a tovar (20 891 357,8 tis. eur), daňové a colné výnosy
(11 951 592,8 tis. eur), a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (2 134 289,0 tis. eur)
Daňové a colné výnosy po konsolidácii dosiahli 11 427 101,7 tis. eur, z toho ústredná štátna
správa vykázala 9 412 933,9 tis. eur, a územná samospráva 2 014 167,8 tis. eur.
Finančné výnosy dosiahli 1 435 892,4 tis. eur a mimoriadne výnosy 39 615,5 tis. eur. V rámci
mimoriadnych výnosov boli vykázané náhrady škôd vo výške 7 355,6 tis. eur, zúčtovanie
mimoriadnych rezerv 583,2 tis. eur, ostatné mimoriadne výnosy 30 985,2 tis. eur a zúčtovanie
opravných poloţiek 691,5 tis. eur.
Výnosy z transferov zo štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí a vyšších územných celkov
predstavujú po daňových výnosoch druhú najvyššiu poloţku výnosov,

hodnotou

4 452 355,5 tis. eur. Predmetom eliminácií boli transfery v rámci ústrednej správy a čiastočne
v rámci územnej samosprávy.
Výsledok

hospodárenia

za

bežné

účtovné

obdobie

pred

zdanením

dosiahol

-2 486 490,0 tis. eur. Daň z príjmov bola eliminovaná na úrovni ústrednej správy, zvyšok
vykázali ostatné subjekty súhrnného celku a územná samospráva vo výške 32 644,4 tis. eur.
Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje -2 519 134,4 tis. eur.
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